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MNT, MDT, MNS, MDE 

Um Modelo Numérico de Terreno (MNT) é 

uma representação matemática computacional 

da distribuição de um fenômeno espacial que 

ocorre dentro de uma região da superfície 

terrestre. 

• Armazenamento de dados de altimetria para mapas 

topográficos;  

• Análises de corte-aterro para projeto de estradas e 

barragens; 

•  Elaboração de mapas de declividade;  

• Delimitação de Bacias hidrográficas e outros. 

 



SERVE PARA QUE? 
A criação de um modelo numérico de 

terreno corresponde a uma nova maneira 

de enfocar o problema da elaboração e 

implantação de projetos; 
• calcular diretamente volumes e  áreas; 

•  desenhar perfis e secções transversais; 

•  gerar imagens sombreadas ou em níveis de cinza; 

•  gerar mapas de declividade e aspecto; 

•  gerar fatiamentos nos intervalos desejados e  

•  gerar perspectivas tridimensionais. 

 

 



San Andreas Fault, California 

http://srtm.usgs.gov/srtmimagegallery/index.html 
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Mt Kilimanjaro, Tanzania 

http://srtm.usgs.gov/srtmimagegallery/index.html 



Dados Espaciais 

Existem duas grandes classes de 

representações computacionais de 

dados espaciais: 

 

• Vetoriais ; 

• Matriciais. 
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MODELAGEM  DIGITAL 

• Para a representação de uma superfície 

real no computador é indispensável a 

criação de um modelo digital, podendo 

ser por equações analíticas ou por uma 

rede de pontos na forma de uma grade 

de pontos regulares e ou irregulares. 



FASES DA MODELAGEM 

DIGITAL 
No processo de modelagem numérica de 

terreno podemos distinguir três fases:  

• Aquisição dos dados (AMOSTRAGEM); 

•  Geração do Modelo ou Interpolação; 

•  Elaboração de produtos representando as 

informações obtidas (RESULTADOS). 



AMOSTRAGEM 

• A amostragem compreende a aquisição 

de um conjunto de amostras 

representativas do fenômeno de 

interesse; 

 

• Geralmente essas amostras estão 

representadas por curvas de isovalores 

ou pontos tridimensionais (x, y, z).  

 



Curvas de Isovalores 



Pontos Tridimensionais 
• Os dados de modelo 

numérico de terreno 

estão representados 

pelas coordenadas xyz, 

onde z, o parâmetro a 

ser modelado, é função 

de xy, ou seja: z=f(x,y).  

• Estes dados são 

usualmente adquiridos 

segundo uma distribuição 

irregular no plano xy, ou 

ao longo de linhas com 

mesmo valor de z ou 

mesmo com um 

espaçamento regular. 



Aquisição de dados 

•  Levantamentos de campo; 

•  Digitalização de mapas; 

•  Medidas fotogramétricas a partir 

de modelos estereoscópicos e; 

•  Dados altimétricos adquiridos de 

GPS, aviões e satélites. 



Classificação da Amostragem 

Amostragem Irregular A partir de Aerolevantamento 

A partir da Drenagem Amostragem Regular 



Seja rigoroso(a)!!! 
• O rigor na escolha dos pontos e a 

quantidade de dados amostrados estão 

diretamente relacionados com a qualidade 

do produto final de uma aplicação sobre o 

modelo; 

 

•  Maior a quantidade de pontos 

representantes da superfície real  maior 

será o esforço computacional para que 

estes sejam armazenados, recuperados e 

processados; 

 

 



ESTRUTURA DE DADOS 

• Grades Regulares (GRID); 

 

• Grades Irregulares (TIN). 



Grade Retangular ou Regular 

(GRID)  
A grade retangular ou regular é um modelo digital 

que aproxima superfícies através de um poliedro de 

faces retangulares. 

• A geração de grade 

regular ou retangular 

deve ser efetuada 

quando os dados 

amostrados na 

superfície não são 

obtidos com 

espaçamento regular 



Cuidados!!! 
• O espaçamento da grade, 

ou seja, a resolução em x 

ou y, deve ser idealmente 

menor ou igual a menor 

distância entre duas 

amostras com cotas 

diferentes; 

 

• Uma vez definida a 

resolução e 

consequentemente as 

coordenadas de cada ponto 

da grade, pode-se aplicar 

um método de interpolação 

para calcular o valor 

aproximado da elevação; 

 



Grade Irregular Triangular 

(TIN) • Representa a 

superfície através de 

um conjunto de 

faces triangulares 

interligadas; 

• Para cada um dos 

três vértices do 

triângulo são 

armazenadas as 

coordenadas de 

localização (x,y) e do 

atributo z. 



Triangulated Irregular Network 

(TIN) 

Node 

Edge 

Face 



Características! 
• Permite que as 

informações  

morfológicas 

importantes, como as 

descontinuidades 

representadas por 

feições lineares de 

relevo (cristas) e 

drenagem (vales), sejam 

consideradas durante a 

geração da grade; 

• Modela o terreno 

preservando as feições 

geomórficas da 

superfície. 



TIN (3D) 



GRIDxTIN Felgueiras e Câmara, 2000 



Possibilidades! 

• Calcular volumes de aterro e 

corte; 

• Gerar mapeamentos derivados 

tais como mapas de declividade e 

exposição, mapas de drenagem, 

mapas de curva de nível e mapas 

de visibilidade. 

 



Aplicações 
• Os produtos das análises podem, ainda, 

serem integrados com outros tipos de dados 

geográficos objetivando o desenvolvimento 

de diversas aplicações de 

Geoprocessamento: 

 

• planejamento urbano e rural; 

• análises de aptidão agrícola; 

• determinação de áreas de riscos; 

• geração de relatórios de impacto ambiental 

e outras. 

 



Projeto SRTM - Shuttle Radar 

Topography Mission  

 NASA (National Aeronautics and Space 

Administration); 

NIMA (National Imagery and Mapping Agency); 

DLR (Agência Espacial Alemã) e 

ASI (Agência Espacial Italiana) 

 

Objetivo: Gerar um Modelo Digital de Elevação 

(MDE) da Terra 

http://www.jpl.nasa.gov/srtm
http://164.214.2.59/nimahome.html
http://www.dlr.de/srtm
http://srtm.det.unifi.it/index.htm


Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) 

1 arc-second 
elevation data for the 
United States, 3 arc-
second data for the 
globe 

Produced by radar 
measurements from 
a Shuttle mission, 
Feb 11-22, 2000 

http://dds.cr.usgs.gov/srtm/ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_9BtUfGvO_O50QGnp4DQAw&hl=pt&prev=/search?q=srtm+data&client=firefox-a&hs=soF&rls=org.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dds.cr.usgs.gov/srtm/&usg=ALkJrhiyRFqWnPNSyGHcOXIchsAqdl_myQ




http://srtm.usgs.gov/srtmimagegallery/index.html 

Mt Kilimanjaro, Tanzania 



Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) e curvas de nível no Ceará  

http://mapas.ipece.ce.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?cfb1786e832cae587f67ea73eeaf3ff2 



MODELAGEM 

NUMÉRICO DO 

TERRENO - PRÁTICA 



A partir dados oriundos de levantamento planialtimétricos no 

município de Caucaia-Ce; 

Criar o desenho desses pontos cotados; 

Criar arquivo vetorial de isolinhas (curvas de Nível) com 

planos de equidistância de 1 metro(exercite sua criatividade 

com as cores das curvas, cote as curvas); 

Criar um Modelo 3D colorido e com exagero vertical de 10x; 

Criar um mapa de declividades da área de estudo com 7 

intervalos(0-2,2-4,4-6, 6-8,8-10,10-20, maior que 20) com 

legenda; 

Calcular volumes de corte e aterro com plano de 

terraplenagem  de 15m de altura, colorindo corte com 

vermelho e aterro com azul com tabela de volumes; 
Sugestão  de software Datageosis office Demo) 

Sugestão de dados  Google earth, Ipece, NASA 

http://mapas.ipece.ce.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?a2394ebdbcdb1167b708819bc53bf122# 

Exercitar o uso de Datageosis para criação de MDT e Curvas de nível , mapa de declividades, cálculo de 

volumes 



Modelo Digital do Terreno ou 

Modelo Numérico do Terreno 

• Um MDT ou MNT é necessário para 

diversas aplicações em Engenharia: 

• Geração de Curvas de Nível; 

• Geração de Perfis (longitudinais e 

transversais); 

• Cálculo de Volumes (Volumetria); 

• Geração de Mapa de Declividades; 

 

 



CRIANDO UMA MODELAGEM 

• Criar ou importar um arquivo com coordenadas 
tridimensionais, por exemplo(ponto X Y Z); 

• O datageosis aceita diversos formatos, DWG, DXF, 
CADERNETA PLANIALTIMÉTRICA, SHAPE, txt; 

• Usaremos como exemplo um arquivo de pontos 
cotados do município de Caucaia no formato txt 

• Criar um desenho a partir do arquivo de 
coordenadas importado 

• Iniciar no menu ModelagemNova modelagem... 

 



Importar arquivo 

 



Formatos de arquivo 

Selecionar o 

arquivo 

Selecionar o 

formato do 

arquivo 



Organizar e compatibilizar o arquivo 

 Caderneta de 

coordenadas 

Organização 

sequencial dos 

dados no arquivo 

Caderneta organizada 



Arquivo carregado 

 
Coordenadas X Y Z 



Criar um desenho 

 

•Crie um nome p/ o desenho; 

•Escolha no Geofield a descrição “Cota” 



VisualizarZoom enquadrar 

 



Criar uma Nova modelagem 

 



Passos para o MDT 

•Crie um nome p/ o MDT; 

•Escolha os filtros; 

•Selecione as camadas 



Pronto, o MNT 

 



Configurar a 

 modelagem 

 



Modelagem 3d 

 



Mdt 3d colorido por altura e com 

exagero vertical de 5x 

 



E o resto?.......Assistam as vídeo-

aulas que estão na minha página 

no LAG... 
• Curvas de nível; 

• Criando MDT-Parte1; 

• Criando MDT-Parte2; 

• MDT3D; 

• Calculando Volumes; 

• Calculando Volumes 2; 

• Mapa de Declividades 



Modelo Digital de 

Elevação-MDE: Aplicação 

em Hidrologia 

 



Geração de curvas de nível a partir de 

um MDE usando o Quantum Gis 

Aplicabilidade em :  

• Gestão urbana; 

• Meio ambiente; 

• Construção civil; 

• Hidrologia; 

• Projetos de Infraestrutura e 

outros. 



Dados: 
• Recorte de um Modelo Digital de Elevação de uma 

área da cidade de Fortaleza-Ce, obtidos da 

missão SRTM / Topodata. 

• Como fazer o download de dados SRTM de 

maneira simples através do Mapa Índice 

TOPODATA. 

http://andersonmedeiros.com/apostila-elaboracao-mde-com-imagens-srtm/
http://andersonmedeiros.com/delimitacao-automatica-de-bacias-hidrograficas-com-dados-srtm/
http://andersonmedeiros.com/comparacao-entre-mde-aster-srtm-topodata/


TOPODATA 

• É uma aplicação online que foi construída por 

Eduardo Kanegae. Nesta ferramenta webmapping o 

objetivo é facilitar o download de dados 

SRTM(NASA, 2000) do projeto TOPODATA (INPE, 

2008) aos usuários de SIG. (1arcseg  30m) 

http://www.webmapit.com/
http://www.webmapit.com/
http://andersonmedeiros.com/srtm-qgis-como-obter-dados-altimetricos/
http://andersonmedeiros.com/srtm-qgis-como-obter-dados-altimetricos/


• Usar o mapa índice é bem simples, contudo, 

maiores detalhes podem ser obtidos no vídeo 

produzido por Anderson Medeiros, disponível 

em seu canal do Youtube. 

TOPODATA 

https://youtu.be/TfyT0jeKOEY 



• Adicionar o arquivo baixado pelo Topodata no QuantumGis 

Raster Extração Contorno indique a imagem carregada, o 

nome e local do arquivo de saída e respeite o intervalo entre as 

linhas de contorno  

QGis 



QGis 
• Rotulando e alterando o estilo 

das curvas de nível 



• Importar o arquivo de curvas de nível gerado no formato Shape file, 

atribuir um nome a este desenho. 

• Preferencialmente o arquivo de isolinhas pode ser convertido em 

arquivo de pontos com as elevações e inserido no Datageosis para 

possibilitar a criação de uma modelagem 2 e 3D. 

DataGeosis 



Projeto 4: Modelo Digital de 

Elevação: 

Aplicação em Hidrologia 



Geração de MDE usando Curvas 

de Nível no QGIS 

Como se obtém um MDE?  

Existem diferentes formas de se gerar 

uma imagem raster (MDE). Aqui explora-

se como criar um MDE a partir de uma 

imagem vetorial (curvas de 

nível/Isolinhas) 



CURVAS DE NÍVEL PARA 

GERAÇÃO DE MDE NO QGIS 

Aqui se usará a o software livre para 

Geoprocessamento Quantum Gis, Qgis 2.6.0 

Brighton e dados altimétricos fornecidos pelo Ipece 

(http://mapas.ipece.ce.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.ht

m?d52e202566bf9d87bdeb737682324db6) 



Cada aluno escolhe um município 

do litoral oeste do estado do 

Ceará 

Após escolher seu município, deve-se 

baixar o arquivo vetorial do Ipece 

correspondente ao litoral oeste e 

recortar a camada usando o sig, 

delimitando apena o município 

escolhido. 



Atividades: 

1. Usando o Qgis e os dados relativos ao município 

escolhido o aluno deve construir um MDE 

(Raster) a partir das curvas de Nível; 
http://www.andersonmedeiros.com/qgis-modelo-digital-de-elevacao-usando-

curvas-de-nivel/ 

2. Após a construção do MDE, ainda usando o Qgis, 

cada aluno deve realizar a delimitação de bacias 

hidrológicas;http://www.andersonmedeiros.com/geracao-bacias-

hidrograficas-qgis-grass/ 

3. Devem ser apresentados o projeto em Qgis , os 

arquivos usados e os produtos gerados(MDE e 

vetor da bacia hidrológica) 


