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Sistema dá iiiformação
precisa sobre orla costeira
investigadores do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da UA
criam sistema de levantamento topográfico de alta definição

m Este tipo de sistema de levanta
mento topográfico permite a par
tir dos modelos digitais de terre
nos extrair inúmeros dados que
podem serusados de forma imedi
ala pelos gestores de litoral A afir
maçãoé de Pauto Baganha Baptis
ta coordenador do projecto siste
ma integrado de alta resolução
para monotorização topográfica
que está a ser desenvolvido pela
UniversidadedeAveiro

A equipa de investigadores da
UA acaba de desenvolver no

âmbitodaquele projecto umsiste
ma de caracterização topográfica
muito mais rápido barato e eficaz
quando comparado com o tradi
cional método A acrescentar a

todas estas vantagens o sistema
mantém a elevada precisão do
rigoroso método realizado a pé e
uma vez instalado num todo o

terreno o aparelho da UA conse
gue caracterizar uma média de 30
a40hectaresporhora
O sistema made in UA integra

receptoresGPS eumdistandóme
trolaser sendoqueesteúltimoper
mite calcular a distância entre as

posições obtidas pelos receptores
GPSea superfídedoterrenaOsis
tema preparado essendalmente a
pensar em grandes extensões de
terreno permiteaindaque todos os
dados sejam recebidos numa uni
dadedesincronização da infòrma

cão a partir da qual os dados são
processados podendoeste sistema
funcionar em qualquer parte do
globo por quem tem de deridir

Monltorizar orla costeira

Aequipa de investigadores da UA
querque porexemplo gestoresdas
orlas costeiras ou responsáveis por
obras que exijam grandes e pred
sos estudos de terreno tenham ao

dispor informações precisas sobre
oterrerKJoreJequeremagir
E foi precisamente a pensar na

monotorização da orla costeira
que a equipa de investigadores do
Instituto deTelecomunicaçõesedo
Centro de Estudos do Ambiente e

do Mar da UA desenhou e conce

beu este inovador sistema Paulo

Baganha Baptista coordenador do
projectoeespecialistaemEcossiste
mas Marinhos e Modelação
garante que a este tipo de sistema
de levantamento topográfico per
mite a partir dos modelos digitais
detarcencs extrair inúmerosdados

que podem ser usados de forma
imediata pelos gestores de litoral

Face ao grave cenário de erosão
costeira que assola diversas zonas
do litoral português Paulo Baga
nhaBaptista apontaque conhecer

exatamente as variações morfoló
gicasdosterrenoscosteiros ao lon
go do tempo é fundamental para
que se tomem decisões acertadas
na defesa principalmente das
zonas que têm frentes urbanas
expostasaoavançodomar
O mercado africano nomeada

menteodos países de língua oficial
portuguesa onde grandes obras
avançam todosos dias éoutrodos
horizontes que a equipa quer
monitorizarj

Ana Sofia Pinheiro

Diário de Aveiro

1/5

S/Cor

344

5037

Regional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):07102012

Tecnologia


