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1. Introdução 

Contexto das aplicações geográficas: 

 Aplicações geográficas podem requer a 
manipulação de grande volume de dados. 

 O gerenciamento desses dados é muito distribuído 
e heterogêneo. 

 Os objetos geográficos possuem, normalmente, 
estrutura interna complexa e aspectos espaciais 
(topologia e geometria) e temporais. 

 Dados de imagens são, freqüentemente, incertos 
e requerem tratamento diferenciado da áreas 
convencionais.  
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1. Introdução (cont.) 
 

Projetos institucionais requerem uso intenso e de 
forma extensiva das tecnologias digitais de 
geoprocessamento, como subsídio para gestão do 
território. 

Metodologia para produção de mapas temáticos. 
Unidade geográfica de trabalho para estudos 

geomorfológicos e ambientais: bacia hidrográfica. 
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Tecnologias Digitais de 
Geoprocessamento no Suporte à Análise 
Espaço-temporal em Ambiente Costeiro 

2. Motivação/justificativa 
• SIG e GPS representam tecnologias em potencial. 
• Gerenciamento costeiro exige projetos técnicos 

apoiados por essas tecnologias como instrumentos 
para a gestão territorial. 

• Outras tecnologias: bancos de dados; bibliotecas 
georreferenciadas; metadados; padrões de dados e 
intercâmbio de informações. 

• Produção de mapas digitais. 
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Tecnologias Digitais de 
Geoprocessamento no Suporte à Análise 
Espaço-temporal em Ambiente Costeiro 

2. Motivação/justificativa 
• Análise do potencial de tecnologias digitais de 

geoprocessamento na apoio à avaliação do 
processo de erosão costeira em Atafona, São João 
da Barra (RJ). 

• Modelagem de dados: estrutura e clareza; 
compreensividade; consistência; abrangência; 
flexibilidade e facilidade de uso. 

 



8 

Qualidade de dados no processo de modelagem. Fatores 

vinculados a critérios de avaliação: 

* Estrutura e clareza: descrição homogênea. 

* Compreensividade: uso de terminologia padronizada. 

* Consistência: melhores definições de tipologias. 

* Completeza/Abrangência: melhor concisão e precisão. 

* Flexibilidade: diversidade de dados e expansível. 

* Facilidade de uso: uso de palavras e idéias simples. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 
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Tecnologias Digitais de 
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3. A informação geográfica digital como propriedade 
de objeto geográfico: recentes iniciativas de sua 
padronização visando o seu intercâmbio entre 
institutições produtoras/provedoras e usuárias 

 
• Metadados: controle de qualidade; intercâmbio de 

dados; e diretório de dados. 
• Padrões: SAIF (Canadá); STDS (FGDC-NCGIA) 

(EEUU); e CEN (Europa). 
• O protótipo CONCERT. 
• Bibliotecas georreferenciadas. 



10 

Modelo CEN (Comitê Europeu de Normalização): 

* pr ENV 12009 - Modelo de Referência. 

* pr ENV 12160 - Esquema Espacial. 

* pr EN 287008 - Qualidade. 

* pr EN 287009 - Metadados. 

* pr EN 287010 - Transferência. 

* pr EN 287011 - Posição. 

* pr EN 287013 - Consulta e Atualização. 

* pr EN 287014 - Identificadores Geográficos. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 
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4. Tecnologias de informação geográfica: o potencial 
tecnológico em uso na gerência de imagens 
adquiridas por sensores orbitais (Sensoriamento 
Remoto) 

 A inexistência de adequada integração entre análise 
espacial e técnicas de modelagem espacial. 

 A necessidade de se obter melhor uso de SIG no 
gerenciamento estratégico. 

 Barreiras organizacional e humana para alcançar 
mais sucesso no uso de SIG em planos 
governamental aplicados à gestão e à organização 
territorial. 
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Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em 

Ambiente Costeiro 

Dificuldades técnicas com uso de imagens: 

 Integração com mapas e outras fontes de dados de 
uso do solo. 

 Resolução espacial e escalas de mapeamento. 

 Disponibilidade e tempo gasto para aquisição de 
dados de imagens. 

 Conversão de dados digitais de uso e de cobertura 
do solo já existentes. 
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Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em 

Ambiente Costeiro 

Classificação dos BDI, segundo as representações 
semânticas dos objetos, pode ser baseada em: 

 Atributo. 

 Texto. 

 Conteúdo: feição (forma); objetos semânticos; 
relacionamentos espaciais e cores. 
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Caracterização de imagem de satélite e de bancos de 
dados para imagem 

 Imagens compostas de pixels (número que 
representa o valor médio de radiância1 relativa a 
uma certa área de uma certa cena). 

 Operações básicas sobre imagens: realce e 
identificação de objetos associados a temas 
geográficos. 

 Armazenamento de dados e recuperação de 
informações: volume, capacidade de consulta e 
definição/organização da informação semântica. 
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Imagens de satélites (pesquisa): 

 

* LANDSAT (cena 216/075): 
* LANDSAT5 e LANDSAT7 ETM+ com datas de aquisição 

14/7/1997 e 29/8/1999. 

* LANDSAT5, composições coloridas produzidas pela EMBRAPA 
correspondentes às escalas 1/100.000, 1/50.000 e 1/25.000, 
com data de aquisição 17/7/2001. 

* SPOT: 8 bits por pixel, aquisição: 2000. 

* CBERS, composições coloridas com as bandas 2, 3 e 
4, com datas de aquisição 3/4/2004 e 16/7/2004. 
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Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 

Aspectos gerais sobre processamento digital de 
imagens de satélites: 

* Realce de imagens (manipulação de contraste). 

* Classificação digital supervisionada (uso do solo e 
cobertura vegetal). 

* Análise digital de dados multitemporais (mesmo 
canal/banda em épocas diferentes → séries 
históricas). 

* Identificação de temas (→ informação semântica). 

Exemplos (norte-fluminense): ... 
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Imagem do baixo Rio Paraíba do Sul produzida a partir de 

composição colorida R3G2B1 – LANDSAT7 ETM+  
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Imagem Landsat5 

Recorte-B 

1/25.000 

Fonte: EMBRAPA. 

Data de aquisição: 

17/7/2001. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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19 

Imagem CBERS 

Fonte: INPE. 

Data de aquisição: 

3/4/2004. 

Resolução espacial: 

20m 

Comp.: RGB432 
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Imagem CBERS 

Fonte: INPE. 

Data de aquisição: 

3/4/2004. 

Resolução espacial: 

20m 

Comp.: RGB432 
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Imagem CBERS 

Fonte: INPE. 

Data de aquisição: 

3/4/2004. 

Resolução espacial: 

20m 

Comp.: RGB234 
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Imagem CBERS 

Fonte: INPE. 

Data de aquisição: 

3/4/2004. 

Resolução espacial: 

20m 

Comp.: RGB342 
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Imagem CBERS 

Fonte: INPE. 

Data de aquisição: 

3/4/2004. 

Resolução espacial: 

20m 

Comp.: RGB423 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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Contribuições dos sistemas atuais de SR (orbitais): 

* Compilação e criação de conjuntos de dados de alta 
qualidade. 

* Melhoramento de métodos para apresentação e visualização 
de objetos nas imagens. 

* Determinação de propriedades dos erros dos produtos a 
serem gerados. 

* Melhoramento de interfaces (SIG, SPI, PE, GBD, etc...). 

* Identificação de estruturas de dados espaciais e estratégias 
de gestão de dados melhor apropriados para processar 
grande volume de dados. 

* Desenvolvimento de linhas de rumo científicas (padrões). 

 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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Alguns modelos de metadados para imagens de 
satélite: 

 
Metadados → BD que contém descrição detalhada dos dados 

armazenados nas bases de dados. Seções principais: 
Nome do campo; 
Descrição do campo; 
Tipo de dados; 
Formato; 
Métodos da coleção de dados; 
Acurácia; 
Unidades; 
Qualquer outra informação que julgue relevante.  

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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Alguns modelos de metadados para imagens de 
satélite: 

Categorias de metadados para imagens de satélites: 
* Raster: estrutura de malha com informação 
espaço-temporal. 
* Linhagem de dados: inclui o histórico do 
processamento, algoritmos e parâmetros que foram 
usados para produzir a imagem. 
* Descrição do conjunto de dados: catálogos. 
* Descrição dos objetos: é comum precisar conhecer 
a estrutura de uma tabela de dados → transferência 

de arquivos (protocolo FTP). 
 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 
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METADADOS 

AVHRR 

CARACTERÍSTICAS 

MALHA Número de linhas 2.889 

Número de amostras 4.587 

Número de bandas 10 

Bandas AVHRR: canais 1 a 5 

NDVI 

zênite do satélite 

zênite solar 

azimute relativo 

data da fonte do “pixel” 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 
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REGISTRO 

ESPACIAL 

Sistema de projeção Azimutal de Lambert 

Latitude () e longitude () do 

ponto central 

100 Oeste de Greenwich 

45 Norte do Equador 

Falso Norte e Leste (coordenadas 

U.T.M.) 

0 

0 

Falso Norte e Leste (coordenadas 

U.T.M.) do canto 

-2.050.000 

752.000 

Caixa de vizinhança ( e ): 

canto inferior esquerdo 

canto superior esquerdo 

canto superior direito 

canto inferior direito 

-119,9722899 e 23,5837576 

-128,5300591 e 48,4030555 

-65,3946489 e 46,7048989 

-75,4163527 e 22,4793919 

INFORMAÇÃO 

TEMPORAL 

Data de início 04 de janeiro de 1991 

Data do término 17 de janeiro de 1991 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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METADADOS 

LANDSAT 

CARACTERÍSTICAS 

MALHA Número de linhas 7.860 

Número de amostras 6.940 

Número de bandas 9 

Bandas Canais 1, 2, 3, 4, 5, 61, 61, 7 e 8 

WRS_Path: 216 

Starting_Row: 075 

Azimute do Sol: 48°,7998239 

Elevação do Sol: 45°,6862924 

data da fonte do “pixel” 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 
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REGISTRO 

ESPACIAL 

Parâmetros de projeção Datum de referência: WGS-84 

Elipsóide de referência: WGS-84  

Latitude () e longitude 

() do ponto central 

100 Oeste de Greenwich 

45 Norte do Equador 

Resolução espacial PAN : 15 m 

THM : 60 m 

REF : 30 m 

Número de amostras 

Número de linhas 

PAN: 15721; THM: 7861; REF: 3931 

PAN: 13881; THM: 6941; REF: 3471 

Caixa de vizinhança ( e 

): 

canto inferior esquerdo 

canto superior esquerdo 

canto superior direito 

canto inferior direito 

-22,5888896     -42,6863230 

-20,7116747     -42,6388955 

-20,7446724     -40,3764013 

-22,6251875     -40,3943828 

INFORMAÇÃO 

TEMPORAL 

Data de aquisição 29 de agosto de 1999 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 

Sistema CBERS: 

Câmaras Imageadoras: 

* CCD1XS: de Alta Precisão (20 m) 

* IRM: por Varredura de Média Resolução (80 m) 

* WFI: de Amplo Campo de Visada (260 m) 
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META-

DADOS 

CBERS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

3/4/2004 

CCD1XS Número 

de 

colunas 

6.790 

Número 

de 

linhas  

6.361 

Reso-

lução 

espacial 

20 m 

Bandas Canais 2, 3 e 4 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 

META-

DADOS 

CBERS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

3/4/2004 

IRM Número 

de 

colunas 

1.869 

Número 

de 

linhas  

1.694 

Reso-

lução 

espacial 

80 m 

Bandas Canais 1, 2, 3 e 4 
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META-

DADOS 

CBERS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

3/4/2004 

WFI Número de 

colunas 

4.573 

Número de 

linhas  

4.066 

Resolução 

espacial 

260 m 

Bandas Canais 1, 2, 3 e 4 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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META-

DADOS 

CBERS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

16/7/2004 

CCD1XS Número 

de 

colunas 

6.800 

Número 

de 

linhas  

6.368 

Reso-

lução 

espacial 

20 m 

Bandas Canais 2, 3 e 4 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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META-

DADOS 

CBERS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

16/7/2004 

IRM Número 

de 

colunas 

1.871 

Número 

de 

linhas  

1.695 

Reso-

lução 

espacial 

80 m 

Bandas Canais 1, 2, 3 e 4 
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META-

DADOS 

CBERS 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Composição 

Colorida 

Pontos de controle Código, sistema de coordenadas, 

precisão, método de aquisição  

Bandas RGB432, RGB234, RGB324, 

RGB423 

Data de aquisição 16/7/2004 

Recorte espacial Coordenadas dos cantos 

Resolução espacial 20 m 

Segmentação/Classificação Método, Similaridade, Área, 

Categorias, Classes Temáticas 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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Bancos de dados espaço-temporais 
Os Sistemas de Banco de Dados (SBD) podem ser classificados, 
considerando aspectos temporais (tempo válido e tempo da transação), 
da seguinte forma: 
 
* Instantâneo: onde o SBD trata fenômenos do mundo real para 
um determinado instante, isto é, onde uma nova informação 
sobrepõe outra informação mais antiga. 
* Rollback: nesse caso o SBD armazena todos os estados passados 
do BD utilizando o tempo da transação. 
* Histórico: o SBD utiliza o tempo válido como parâmetro para o 
armazenamento da informação que varia com o tempo. 
* Temporal: o SBD combina as propriedades “rollback” e histórico 
tratando as duas dimensões do tempo: tempo válido e tempo da 
transação. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 
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Bancos de dados gráficos e alfa-numéricos integrados 
Classificação de SGDB: 
*  Dedicados: restritos (Ex.: Oracle, módulo para dados 

multidimensionais) 
*  De arquiteturas duais: dados espaciais e não 

espaciais com modelos de dados vinculados (Ex.: 
ARCINFO) 

*  De arquiteturas integradas ou híbridas: com novos 
construtores (funcionalidades) (EX.: ARCGIS) 

*  Protótipos: como extensão do modelo relacional, 
implementando base de dados espacial sobre um 
SGBD relacional. 
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Aspectos sobre linguagens de consultas geográficas 
envolvendo imagens 

Linguagens de consulta espacial para dados “raster” 
podem possuir três classes de operações de mapas, 
desempenhando funções de células: 
  
* Individuais: recodificação de mapa e “overlay” 
Booleano. 
* Com vizinhanças: geração de filtros e aspecto de 
inclinação do terreno. 
* Com regiões ou zonas: cálculo de áreas. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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Aspectos sobre linguagens de consultas geográficas 
envolvendo imagens (cont.) 

Um SIG necessita, basicamente, de 3 capacidades no 
contexto de suas potencialidades funcionais ao nível de 
com consultas: 
* Apresentação de mapas: serviço mais importante. 
* Uso de mapas como ferramenta de 
organização:mostrar localizações; reorganizar dados; 
manter registros; e comparar diferentes feições. 
* Análise espacial: utilização de modelos matemáticos e 
estatísticos para planejamento e tomada de decisão. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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Aspectos sobre linguagens de consultas geográficas 
envolvendo imagens (cont.) 

SELECT vetores e imagens de ilhas (objetos) 
FROM  foz do rio Paraíba do Sul (posição/localização) 
WHERE possuem áreas erodidas de 1954 a 2004 (tempo) 
AND  há taxa de ocupação humana > valor (condição) 
 
OBS: a escala é tratada internamente pelo BD. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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ILHAS 
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Aspectos sobre linguagens de consultas geográficas 
envolvendo imagens (cont.) 

SELECT linhas d`água (objetos) 
FROM  pontal de Atafona (posição/localização) 
WHERE medições com DGPS entre janeiro a agosto de 
2004 (tempo) 
AND  possuem extensão > valor (condição) 
 
OBS: como no caso anterior, a escala é tratada internamente 
pelo BD. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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Tipos de informação extraída de imagens como 
resposta de consultas: 

 
*  Contornos de objetos: são armazenados mapas de 

bits no sistema. 
*  Feições espaciais:são armazenados aspectos de tipo, 

forma, área, volume, diâmetro e comprimento 
descrevendo as características espaciais dos objetos 
das imagens. 

*  Relações espaciais: posição e topologia. 
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SGBD de imagens: 
 
*  Informação geográfica é uma propriedade do objeto 

geográfico (representação computacional e 
apresentação gráfica). 

*  Consultas são baseadas em aspectos gráficos e 
textuais. 

*  O gerenciamento do aspecto temporal não é tarefa 
simples. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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SGBD de imagens: 
  
*  Os SIG não suportam consultas de forma genérica. 

Padrões de metadados existem para potencializar as 
consultas (Ex.: SAIF e CEN). 

*  Metadados espaciais contribuem para melhor 
conhecimento do que há armazenado no BD. Melhor 
entendimento (semântica) dos objetos é alcançado a 
partir da prévia consulta dos aspectos descritivos dos 
dados. 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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5. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como 
tecnologia digital de Geoprocessamento, numa visão 
sócio-técnica  

*  Os SIG são conjunto de ferramentas computacionais 
de hardware e software projetados para dar suporte 
à aquisição, gerenciamento da persistência, inserção, 
consulta, alteração, remoção, visualização e 
apresentação de dados geoespaciais que descrevem 
locais na superfície terrestre, entidades e fenômenos 
geográficos existentes no mundo real. (Ramirez, 
1994) 
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5. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como 
tecnologia digital de Geoprocessamento, numa visão 
sócio-técnica  

* A visão social dos SIG está focada no seu intensivo e 
extnsivo uso na produção de mapas temáticos. 

* Os mapas representam veículos de comunicação 
sobre conteúdos específicos nas áreas de aplicação. 

* Disseminação de mapas junto à comunidade local 
torna o SIG instrumento de fundamental valor no 
intercâmbio de informações. 

* Ler mapas e interpretá-los torna-se uma necessidade 
para o entendimento de fenômenos geográficos.  

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
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5. Análise geográfica integrada: monitoramento de 
erosão ativa e ordenamento do espaço geográfico ao 
longo do tempo em ambiente costeiro 

* Recorte espacial e temporal 

* Planície deltaica do rio Paraíba do Sul: características 

geológicas e geomorfológicas 

* Fenômeno erosivo: agentes naturais e antrópicos 

* Forçantes oceanográficas, fluviais e meteorológicas 
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Localização geográfica 

Tecnologias Digitais de Geoprocessamento no 
Suporte à Análise Espaço-temporal em Ambiente 

Costeiro 

Brasil 

Rio de Janeiro 

Oceano 
Atlântico 

Atafona 

Grussaí 

Imagem LANDSAT5 (EMBRAPA 2001) 



51 



52 

 CARACTERÍSTICAS 
GERAIS DA PARTE 
SUL DA PLANÍCIE 
DELTAICA DO RIO 
PARAÍBA DO SUL 

 
     Mapa da planície de cristas 

de praia, com base em 
fotos aéreas DRM (1976), 
na escala 1/20.000 
[Bastos, 1997]. 
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Adquirida em 8/5/2003 

pelos autores 

Adquirida em 

 1974 (DNOS) 
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Adquirida em 8/5/2003 

pelos autores 

Adquirida em 2/5/2004 

pelos autores 
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Pontal de 
Atafona 
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IMAGEM DA FOZ DO RIO PARAÍBA DO SUL 
PRODUZIDA A PARTIR DE CENA SPOT 

RESOLUÇÃO ESPACIAL = 10 m 
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Atafona 

COMPOSIÇÃO COLORIDA RBG231 LANDSAT7 ETM+ (29/10/1999) 
RESOLUÇÃO ESPACIAL = 30 METROS 
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Fotografias aéreas 
métricas – ano/escala: 

1954 – 1/30.000 

1964 – 1/60.000 

1974 – 1/30.000 

1976 – 1/20.000 

2000 – 1/8.000 e 

1/30.000 

Atafona 

MOSAICO DE ORTOFOTOS, ANO 2000 – ESCALA 1/30.000 
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FOTOGRAFIA AÉREA PANORÂMICA DA FOZ DO 
RIO PARAÍBA DO SUL – ADQUIRIDA EM 

08/05/2003 

Atafona 
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A avaliação do processo de erosão requer a restituição 
espacial (mapas digitais) das áreas afetadas. 

Levantamentos de campo foram executados como uso 
do sistema GPS (Global Positioning System) no modo 
relativo ou diferencial, gerando um banco de dados 
espaciais contendo informações posicionais relevantes 
que permitiram quantificar a erosão.  
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LEVANTAMENTOS GPS 

A locação das feições foi feita no modo diferencial 
tendo como base uma estação de referência. 

A partir desta estação principal foram estabelecidas 8 
estações de controle de alta precisão, dentro de uma 
faixa com uma extensão de 7,5 km na zona litorânea. 
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PARTE DA EQUIPE NA ESTAÇÃO GEODÉSICA DE 
REFERÊNCIA (BASE) – IGREJA NOSSA Sra. DA PENHA 
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EQUIPE DURANTE O MAPEAMENTO 
CINEMÁTICO COM USO DO GPS 
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Foram obtidos resultados significativos que permitiram 
quantificar preliminarmente, para épocas distintas, a 
evolução da erosão na praia de Atafona. 
 
Além disso também foi possível constatar um 
engordamento da praia de Grussaí causado pela deriva 
litorânea no sentido N  S, presente na região. 

 
Mapas digitais foram produzidos nesse ambiente 
computacional, onde foi possível identificar as áreas 
diretamente envolvidas com a erosão.  
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ÉPOCAS ÁREAS ERODIDAS (m²) 

1976 - 2004 432.827,3125 

1974 - 2004 410.193,1875 

1964 – 2004 1.063.161,2812 

1954 - 2004 752.032,7968 

ÁREAS ERODIDAS PARA AS ÉPOCAS ESTUDADAS 
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ÁREA ERODIDA ENTRE 1954/2004 

No centro: 
recorte de 
fotografia aérea 
de 1954 
 
À direita: mapa 
temático 
indicativo das 
áreas erodida 
e acrescida 
 
Velocidade de 
retrogradação: 
 
~ 7,8 m/ano 
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Os resultados permitiram: 
 
- Quantificar a dinâmica costeira e avaliar a configuração e 
a velocidade de retrogradação da linha de costa. 
 

- Simular a posição da falésia erosiva nos próximos 5, 10, 
15, 20 anos. 
 

-Avaliar o sistema SPRING como uma ferramenta poderosa 
e convidativa no tratamento de dados de imagens e 
também na geração de mapas digitais temáticos utilizados 
como suporte nas análises geológicas vinculadas à erosão. 
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- A vetorização de ilhas fluviais localizadas próximas à 
foz, permitirá analisar a instabilidade morfológica do 
delta (área e perímetro). 
 
- A produção de mapas temáticos permitirá medir as 
formas das feições litorâneas e outras na planície 
deltaica, para épocas distintas. 
 

- A seguir são apresentados exemplos de mapas 
temáticos produzidos. 
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FOTO PANORÂMICA DE CASAS PARCIALMENTE 
DESTRUÍDAS NA FRENTE EROSIVA EM ATAFONA 

Jan./2004 
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FOTO PANORÂMICA DE CASAS PARCIALMENTE 
DESTRUÍDAS NA FRENTE EROSIVA EM ATAFONA 

Jan./2004 
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CONSTRUÇÃO DESTRUÍDA PELO MAR 
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FOTO PANORÂMICA DO HOTEL DO JULINHO, 
INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL, NA FRENTE 

EROSIVA EM ATAFONA 
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DETALHE DA AVENIDA LITORÂNEA 
PARCIALMENTE DESTRUÍDA PELO MAR 
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FRENTE EROSIVA PRÓXIMA AO PONTAL DE ATAFONA  
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O MANGUEZAL TAMBÉM SOFRE COM 
O AVANÇO DO MAR   
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FOTO AÉREA DA ÁREA URBANA DO 
BALNEÁRIO DE ATAFONA 

Mai./2004 
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FOTO AÉREA DE PARTE DO CAMPO DE 
DUNAS EM ATAFONA 

Mai./2003 
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Mapeamento cartográfico oficial, na escala de 1/100.000, 

executado pela Fundação CIDE: 

* Base Cartográfica: auto-estrada; estrada pavimentada; 

estrada não pavimentada (tráfego permanente e 

periódico); caminho; ferrovia; limite interestadual; limite 

intermunicipal; limite de bacia hidrográfica; ponto 

trigonométrico; referência de nível; ponto cotado; linha 

de transmissão; oleoduto; adutora; adutora 

subterrânea; área urbanizada; afloramento rochoso; 

areia da praia; salinas; pontos notáveis; aeroporto; 

campo de pouso; farol; etc.... 
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Mapeamento cartográfico oficial, na escala de 1/100.000, 

executado pela Fundação CIDE: 

* Uso do Solo: floresta ombrófila (Mata Atlântica); floresta 

estacional semidecidual; estepe arbórea; vegetação 

secundária (capoeira); vegetação de restinga; 

vegetação de mangue; vegetação de várzea; campo 

natural de altitude; campo/pastagem; reflorestamento; 

área agrícola; solo exposto; área inundável; área 

urbanizada; área não sensoriada. 
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Mapeamento cartográfico oficial, na escala de 1/100.000, 

executado pela Fundação CIDE: 

* Mapa Síntese de Condicionantes Físico-Ambientais: 

restingas: alagadiços; mangues; aluviões; colinas e 

morrotes em sedimentos terciários; colinas e morrotes 

com substrato cristalino; tálus/colúvio; morros com 

substrato de migamatitos, gnaisses, xistos e filitos; 

morros com substrato granítico e alcalino; morros com 

substrato carbonático; montanhas e escarpas. 
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