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Tecnologia LiDAR



Levantamento LiDAR

• LiDAR - Light Detection and Ranging;

• Levantamento aéreo com LiDAR - luz laser emitida por um sensor colocado num avião e que permite obter

uma nuvem de pontos da superfície terrestre;

• A distância percorrida por cada pulso emitido é calculada considerando a velocidade da luz e o tempo que

medeia entre a emissão do pulso e a sua receção;

• O avião vai equipado com um sistema de navegação GNSS, o que permite saber a posição altimétrica quando

cada pulso é emitido. À altitude do avião é deduzida a distância percorrida pelo pulso de forma a obter a

altitude de cada ponto no terreno;

• O comprimento de onda mais usado é o Infravermelho próximo – NIR, porque permite níveis altos de

refletância da superfície terrestre, exceptuando, entre outros, a água parada e os materiais de cor negra como

o asfalto recentemente colocado.



National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Coastal Services Center 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/LiDAR-101.pdf
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LiDAR Aéreo - https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-Airborne-LiDAR_fig1_32894099



Levantamento LiDAR

• Alguns sensores atualmente emitem pulsos com uma

frequência superior a 2 MHz

• Os sensores LiDAR permitem obter Múltiplos Retornos,

sendo que alguns permitem inclusivamente o registo

completo do pulso - fullwaveform

• Esta capacidade permite gerar vários pontos a partir de

um único pulso – terreno, vários níveis de vegetação

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Coastal 
Services Center https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/LiDAR-
101.pdf



espaçamento = 1/ ���������
�

densidade espaçamento

0,5 pts/m2 1,414 m
1 pt/m2 1 m
4 pts/m2 50 cm
8 pts/m2 35,4 cm
9 pts/m2 33,3 cm
10 pts/m2 31,6 cm
12 pts/m2 28,9 cm
16 pts/m2 25 cm
20 pts/m2 22,4 cm
25 pts/m2 20 cm

Densidade de pontos versus espaçamento entre pontos
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Nuvens de pontos LiDAR
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• Pontos LiDAR

Imagens - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Coastal Services Center 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/LiDAR-101.pdf



Fonte: http://www.mra.pt/industria/actualidade/tecnologia-
LiDAR-para-representacao-em-3d-de-qualquer-situacao/
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Fonte: https://redzone.com/pt/nr/the-
LiDAR-advantage/

Fonte: https://www.phoenixairunmanned.com/precision-aerial-services/LiDAR/

Fonte: http://www.mra.pt/industria/actualidade/tecnologia-
LiDAR-para-representacao-em-3d-de-qualquer-situacao/

Fonte: https://www.globaltechoutlook.com/LiDAR-technology-aids-
autonomous-cars-to-operate-safely/



https://www.gim-international.com/content/news/how-to-get-the-best-navigation-data-for-LiDAR-surveying
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• Levantamentos LiDAR com drones em várias posições



• A tecnologia LiDAR permite a obtenção de informação altimétrica do território num espaço de tempo reduzido;

• Esta tecnologia é significativamente mais eficiente do que outras metodologias que podem ser usadas para obter modelos digitais

da superfície terrestre, e que têm vindo a ser utilizadas ao longo dos anos de forma mais sistemática para obtenção desta

informação (e.g. levantamentos Radar ou levantamentos aerofotogramétricos para posterior obtenção de informação

altimétrica);

• É possível obter informação para áreas recônditas e de acesso difícil;

• Os levantamentos LiDAR permitem obter grandes densidades de pontos com elevado rigor posicional altimétrico;

• Os voos LiDAR podem ser realizados durante a noite, mas não podem ser realizados com chuva, nuvens ou neblina

Levantamento LiDAR

Vantagens

Desvantagens

• É necessário capacidade tecnológica para processar grandes volumes de dados

• Custo financeiro

Várias agências internacionais de cartografia já passaram a incluir nas suas

atividades a aquisição regular deste tipo de levantamentos cartográficos,

atendendo ao seu caráter mais eficaz e eficiente.
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Altimetria em Portugal



Levantamento LiDAR

• A única cobertura altimétrica integral do território de Portugal continental é a proveniente da carta

militar à escala 1: 25 000, do CIGeoE, com as seguintes características:

� Curvas de nível com uma equidistância de 10 m, pontos cotados e linhas de quebra

� Modelo Digital do Terreno com uma resolução de 8 metros

• A Série Cartográfica Nacional na escala 1:10 000, promovida pela DGT, tem uma cobertura aproximada

de 80 % do território de Portugal continental, com as seguintes características:

� Curvas de nível com uma equidistância de 5 m, pontos cotados e linhas de quebra

� Modelo Digital do Terreno com uma resolução de 5 metros

Altimetria de Portugal continental
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Altimetria de Portugal continental

• A informação da carta à escala 1:25 000 e da carta à escala 1:10 000 têm um desfasamento temporal

significativo entre toda a informação – a aquisição dos dados ocorre por blocos de folhas.

• Esta informação altimétrica apenas permite gerar modelos digitais do terreno. Não existe informação

contínua da superfície, o que impede a obtenção de modelos digitais de superfície.

• A exatidão altimétrica dos modelos digitais do terreno gerados a partir da informação vetorial está

condicionada pela exatidão destes dados.

Limitações das cartas nas escalas 1:25 000 e 1:10 000



Plano para a aquisição de um levantamento LiDAR para o território de 

Portugal continental
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Enquadramento no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)



Reforma RE-13 – Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de
Ocupação do Solo

Plano de Recuperação e Resiliência

Investimento RE-CCT-C8-i2 – Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo

O investimento previsto será implementado através:

• Da concretização da expansão do sistema de informação cadastral simplificado e universalização da plataforma

do Balcão Único do Prédio (BUPi);

• Da execução de operações sistemáticas de cadastro predial nas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP);

• Da aquisição de uma Cobertura LiDAR e Coberturas de Imagens de Satélite e da produção de Cartografia

topográfica de referência e Cartas de Ocupação do Solo que integrarão o Sistema de Monitorização de Ocupação do

Solo (SMOS) – DGT

• Da aquisição de produtos florestais, nomeadamente os derivados da cobertura LiDAR - ICNF

Levantamento LiDAR
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LiDAR em Portugal



Projeto áGIL - Dados LiDAR

• Projeto Piloto financiado pelo ICNF através do Fundo Florestal Permanente

• Iniciado em abril de 2020 e concluído em junho de 2021

• Para 7 áreas de floresta de Portugal continental

• Obtidos vários produtos cartográficos a partir de dados de um sensor LiDAR aerotransportado, para apoio à 
gestão das floresta e dos fogos rurais

• Objetivo: Avaliar a utilidade dos produtos cartográficos gerados
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https://geocatalogo.icnf.pt/geovisualiza

dor/agil.html



Nuvem de pontos colorida

• A cada ponto é atribuída uma cor proveniente da imagem capturada pela câmara 

fotogramétrica
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Fullwave – projeto áGIL - ICNF, 2021 Fullwave – projeto áGIL - ICNF, 2021



Low vegetation
Medium vegetation
High vegetation

Nuvem de pontos classificada
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Ground
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Fullwave – projeto áGIL - ICNF, 2021 Fullwave – projeto áGIL - ICNF, 2021



Etapas previstas

• Elaboração das Especificações Técnicas e do

Caderno de Encargos

• Tramitação administrativa

• Aquisição dos dados

• Controlo de qualidade

• Disseminação da informação LiDAR
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http://mapas.dgterritorio.gov.pt/



Obrigado


