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Estruturas de Representação
Computacional de Dados Contínuos

 Pontos cotados (x,y,z)
 Isolinhas
 Malha triangular (TIN)
 Grade regular



Estruturas de Representação
Computacional de Dados Contínuos

Estruturas vetoriais 2,5D
 Pontos cotados (x,y,z)
 Isolinhas
 Malha triangular (TIN)

Grade regular = Estrutura matricial 

Associação de um valor
numérico a cada localização
do espaço 2D

Não são tridimensionais,
suporte espacial são
localizações 2D



Isolinhas (Curvas de Nível)
Linha imaginária, em que todos os
pontos têm o mesmo valor 
numérico. Isolinhas não se cruzam

Dados altimétricos: 
Onde todos os pontos tem a mesma
altitude em relação a uma superfície
de referência, geralmente o nível
médio do mar. 

Curvas de nível e perfil topográfico



Curvas de Nível





    Representação matemática
computacional da distribuição de
um fenômeno espacial.

    Dados de relevo, informações
geológicas, levantamentos de
profundidades de mar/rio, dados
geofísicos e geoquímicos são
exemplos típicos de fenômenos
representados por um MNT

     Pode representar qualquer
grandeza com variação espacial
contínua, quantitativa

Modelos Numéricos de Terreno - MNT



 Armazenamento de dados de
altimetria para gerar mapas
topográficos;

 Análises de corte-aterro para
projeto de estradas e barragens;

 Elaboração de mapas de
declividade e exposição para
apoio a ánalise de geomorfologia
e erodibilidade;

 Apresentação tridimensional

Exemplos de usos do MNT





O Processo de Modelagem Numérica
1. AMOSTRAGEM: Dados de entrada

nas representações
 Amostras 2,5D 

 Isolinhas

 Linhas de restrição

2.  MODELAGEM: Criação de estruturas
 De grades regulares

 De grades irregulares

3.  APLICAÇÕES OU ANÁLISES: Uso dos
modelos

 Imagens, declividade

 Fatiamento, visibilidade, contornos

 Volumes, drenagens, etc...



Grade regular (matriz de reais)
   elemento com espaçamento fixo
   valor estimado da grandeza

Estruturas de Dados para MNT



Estruturas de Dados para MNT
Malha Triangular (TIN – triangular irregular network)
  conexão entre amostras. Superfície representada através

de um conjunto de faces triangulares interligadas
  estrutura vetorial - topológica arco-nó



Curvas de nível Triangulação



MALHA TRIANGULAR (TIN) GRADE REGULAR

VANTAGENS 1. Melhor representação de
relevo complexo

2. Incorporação de
restrições como linhas de
crista

1. Facilita manuseio e
conversão

2. Adequada para dados
não-altimétricos

PROBLEMAS 1. Complexidade de manuseio

2. Inadequada para 

Álgebra de mapas

1. Representação de 

relevo complexo

2. Cálculo de declividade

Estruturas de Dados para MNT



Declividade do Terreno



Declividade





Modelo Digital de Elevação (MDE) ou 
Modelo Digital de Superfície (MDS)



MNT- Fontes



MDE – São Paulo (1:50.000)



MNT- Fontes





Dados Altimétricos - Fontes



Prefeitura

 Dado obtido  Formato .dwg (spaguetti)

Análise de dados de Terreno



1. Download em:

2. Importar arquivo “MDE_ESP” (raster) no QGIS &
LimiteMunicipal_SBC 

Utilizando o MDE da Secretaria do
Meio Ambiente/SP (1:50.000)





Raster: Estatísticas
Valor mínimo, máximo, média, desvio padrão
Layer Properties > Metadata



Raster: Histograma

Layer
Properties >
Histogram



Recorte SBC - Clipper



Recorte SBC – Clipper (Extent)



Recorte SBC – Clipper (Extent)



Recorte SBC – Clipper (Mask Layer)



Contornos (Curva de Nível) 1:50.000 -> 20m



Contornos (Curva de Nível) 1:50.000 -> 20m





Análise de Dados do Terreno
RASTER > ANALYSIS > DEM (Terrain
Models)...

Declividade (Slope): Calcula o ângulo de declive
para cada célula em graus

Exposição (Aspect): Começa com o 0 para
direção norte, em graus – sentido horário. 

Sombreamento (Hillshade): Cria um mapa de
sombras usando a luz e sombra para fornecer uma
aparência mais tridimensional.

Índice de Rugosidade (TRI): Medição
quantitativa da heterogeneidade do terreno (Riley
et al. ,1999). É calculado para cada localização, pelo
resumo da alteração da elevação dentro de uma
grelha de 3x3 pixeis.

Relevo (Color Relief): Cria um mapa de relevo
sombreado com cores variando conforme
intervalos de elevação

OPÇÃO: Plugin “Terrain Analysis”



Declividade (Slope)

IMPORTANTE!!!!!
Como z está em metros,
certifique-se de que x, y também
estão!
Sugestão: UTM23S
(Projetar o MDT)



Declividade (Slope)



Exposição (Aspect)



Sombreamento



Relevo (Fatiamento) – Plugin Terrain Analysis



Relevo (Fatiamento)



Como gerar um modelo digital de
terreno a partir de isolinhas? 



Como gerar um modelo digital de
terreno a partir de isolinhas? 

Raster > Interpolation > Interpolation



Como gerar um modelo digital de
terreno a partir de isolinhas? 

Raster > Interpolation > Interpolation



Calculadora Raster: 
Álgebra de mapas & Reclassificação

Encontrar áreas com
(elevação > x)   E
(declividade < y)

NEW_RASTER



Calculadora Raster: 
Álgebra de mapas & Reclassificação

Encontrar áreas com
(elevação > x)       E
(declividade < y)

Células dentro deste
critério = 1, for a do
critério = 0



Calculadora Raster: Exemplo de Aplicação



Calculadora Raster: 
Álgebra de mapas & Reclassificação

RECLASSIFICAÇÃO

DECLIVIDADE <= 10  01

DECLIVIDADE > 10  02



Calculadora Raster: 
Álgebra de mapas & Reclassificação



Outra Opção de Fonte de Dados:
TOPODATA



Dados Topodata – Importação
1. Importar dados topodata: 23S48 e 23S465 (Altitude) 



Dados Topodata - Importação
1. Importar raster para QGIS



Dados Topodata - Importação
2. Fazer mosaico



Dados Topodata - Importação
3. Recortar imagem resultante - Clipper



Dados Topodata - Importação
3. Recortar imagem 

resultante - Clipper



Visualização Tridimensional



Plugins > Manage and Install Plugins > Qgis2threejs 

Plugin Qgis2threejs



Visualização Tridimensional
Importar dados: MDT_Oratorio (raster) e pavimentos (vetor)

Zoom sobre área de trabalho: MDT



Visualização Tridimensional
Ativar Imagem Openlayers: 
Web > Openlayers > Google Maps > Google Satellite



Visualização Tridimensional
Web > Qgis2threesjs

DEM: MDT_Oratorio

Sides and Frames: Desativar “Build Sides”



Visualização Tridimensional
Polygon > Ativar "Pavimentos”

Selecionar Cor das edificações

Em Height, selecionar o atributo “Altura”

Selecionar um caminho e nome para arquivo de saída         Run



Visualização Tridimensional
Abrir arquivo “Oratorio.html” (browser)
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