
Aquisição vetorial de dados:  

aplicação à Quinta do Galinheiro 

Introdução 
Os sistemas de informação geográfica disponibilizam ferramentas que 

permitem a criação de dados alfanuméricos e espaciais. Deste modo, 

após a aquisição, edição, armazenamento, gestão e análise desses 

dados, é possível tomar decisões mais fundamentadas. 

Este trabalho teve como objetivo a apresentação da metodologia 

aplicada na aquisição vetorial de dados a partir de imagens de satélite. 

Esta aquisição de dados, relativa à Quinta do Galinheiro, poderá ser 

utilizada em projetos futuros cuja área de estudo seja esta quinta.  

Material e Métodos 
Para obter, em formato vetorial, a ocupação de solo (por exemplo: 

eixos de via, equipamentos e infraestruturas, edifícios) da Quinta do 

Galinheiro, localizada em Santarém, utilizou-se o software ArcGisTM 

(aplicações ArcMap e ArcCatalog), designadamente nas seguintes 

etapas:  

Referências  

http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/pdf/editing-tutorial.pdf 
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/pdf/Editing_Tutorial.pdf 
 

Conclusões 
A obtenção deste tipo de dados é 

fundamental para futuros trabalhos que 

sejam realizados sobre a área estudada. 

Assim, esta ocupação de solo poderá ser o 

ponto de partida para trabalhos nas mais 

diversas áreas, como por exemplo, traçado 

de planos de emergência, localização ou 

implementação de marcos de água, criação 

de percursos equestres, delimitação de 

espaços verdes, implementação de 

circuitos de manutenção ou propostas de 

regularização rodoviária. 
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i) ligação ao servidor de mapas da ESRI; 

ii) criação de novos elementos geográ-

ficos em formato shapefile;  

iii) manipulação de ferramentas de edição 

(nomeadamente sketch tool, trace tool, 

arc tool, cut polygon features, merge, 

clip);  

iv) criação e preenchimento (manual e 

automático) das tabelas de atributos. 
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