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10.1 CONCEITOS 
 

10.1. O Cadastro como base de Aerolevantamentos 
 
 
  A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos 
minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante nas 
atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isso era 
feito apenas em documentos e mapas de papel. Isto impedia uma análise que 
combinasse diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na 
segunda metade do século passado, da tecnologia em informática, tornou-se 
possível armazenar e representar tais informações em ambiente 
computacional, abrindo espaço para o aparecimento do Geoprocessamento. 
 O Geoprocessamento denota uma disciplina de conhecimento amplo 
que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de 
informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas 
de cartografia, Análise de Recursos Naturais, Comunicação, Transportes, 
Energia e Planejamento Urbano e Regional. O Geoprocessamento, conta, 
dessa forma, com ferramentas computacionais chamadas de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), que permitem realizar análises complexas, ao 
integrar dados de diversas fontes e criando um banco de dados 
georreferenciado.  Esse bando de dados é disponibilizado através de um 
cadastro. 
 O Sistema de Cadastro de Aerolevantamentos (SCA), produto 
desenvolvimento pela Coordenação de Cartografia do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística em um primeiro momento visa suprir a instituição com 
informações sobre a localização exata dos aerolevantamentos de escala 
compatível com o Mapeamento Sistemático. Uma das primeiras aplicações 
desse Sistema foi o aproveitamento de um aerolevantamento no litoral de 
Sergipe para geração de ortofotos digitais na escala 1/25.000, resultado de 
uma parceria que está sendo celebrada entre o IBGE e a SEPLANTEC-SE. 
(Secretaria de Estado do Planejamento de Sergipe). 
 Desde 2003, o IBGE vem promovendo um cadastro georreferenciado 
dos aerolevantamentos já executados no território brasileiro e inicialmente o 
período escolhido foi de 1995 a 2003. Como base de consulta utilizou-se o 
Cadastro de Aerolevantamentos mantido pelo Ministério da Defesa (2003). Os 
resultados do levantamento das coberturas de vôos mais recentes expressam 
a estagnação do mapeamento sistemático nos anos 90. Um estudo posterior 
visou também aproveitar os vôos realizados nas décadas de 70 e 80, período 
em que foram realizados grandes investimentos em aerolevantamentos 
compatíveis com as escalas sistemáticas. 
 A existência de aerolevantamentos de grandes áreas territoriais é 
importante, pois a fotogrametria digital aliada a processos de geração 
automática de Modelos Digitais de Terrenos torna possível a utilização de 
antigos vôos para execução de ortofotos precisas e que poderiam 
posteriormente ser atualizadas por imagens orbitais. Outra possibilidade é a 
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utilização desses Modelos Digitais de Terreno para uma correção geométrica 
mais precisa de imagens orbitais. 

Uma ortofoto, ou ortofotografia, do grego orthós, que significa correto, 
exato, é uma representação fotográfica de uma região da superfície terrestre, 
no qual todos os elementos apresentam a mesma escala, livre de erros e 
deformações, com a mesma validade de um plano cartográfico. As 
ortofotografias são conseguidas mediante um conjunto de imagens aéreas, 
tomadas desde um avião ou satélite, que tenham sido corrigidas digitalmente 
para representar uma projeção ortogonal sem efeitos de perspectiva, pela qual 
é possível realizar medições exatas, ao contrário de uma fotografia aérea 
simples, que sempre apresenta deformações causadas pela perspectiva da 
câmera, a altitude ou da velocidade com que se move a câmera. 

O Sistema de Cadastro de Aerolevantamentos – SCA, foi a solução 
proposta, e posteriormente implementada, para que usuários pudessem ter 
acesso aos aerolevantamentos brasileiros.  É composto por um tema principal  
(aerolevantamentos) e outros secundários (municípios, Unidades da 
Federação, Imagens Landsat, e imagens SRTM – modelo digital de elevação) 
que possuem o intuito de auxiliar na localização. Os dados ficam armazenados 
em um banco de dados de licença livre, o Postgre SQL. Esses dados podem 
ser acessados na forma de cartogramas e/ou tabelas, podendo-se ainda fazer 
consultas simples por um registro, por exemplo, onde se localizam todos os 
aerolevantamentos da empresa pesquisada, ou consultas espaciais por 
coordenadas, unidades da federação e municípios. (Ex. Quais os 
aerolevantamentos existentes no Estado de Sergipe). 
 O Sistema de Cadastro de Aerolevantamentos – SCA apresenta-se de 
maneira prática as múltiplas funcionalidades que poderá fornecer como 
conhecimento dos aerolevantamentos executados, e que poderão ser 
aproveitados e utilizados para melhoria e complementação do mapeamento 
sistemático existente.  Como o levantamento limitou o banco de dados as 
escalas que interessam diretamente o mapeamento sistemático, com a 
disponibilização gratuita desse sistema, poderão ser também agregados dados 
de aerolevantamentos cadastrais e de média escala, que estão armazenados 
em empresas executoras de aerofotogrametria, disseminando assim 
informações sobre o acervo de fotografias aéreas do país. 
 Desde 2003, o IBGE vem promovendo um cadastro georreferenciado 
dos aerolevantamentos já executados no território brasileiro.  
 Os resultados do levantamento das coberturas de vôos mais recentes 
expressam a estagnação do mapeamento sistemático nos anos 90. Um estudo 
posterior visou também aproveitar os vôos realizados nas décadas de 70 e 80, 
período em que foram realizados grandes investimentos em aerolevantamentos 
compatíveis com as escalas sistemáticas. 
 A existência de aerolevantamentos de grandes áreas territoriais é 
importante, pois a fotogrametria digital aliada a processos de geração 
automática de Modelos Digitais de Terrenos torna possível a utilização de 
antigos vôos para execução de ortofotos precisas e que poderiam 
posteriormente ser atualizadas por imagens orbitais. 
 Do grego, orthós (correto, exato): é uma representação fotográfica de 
uma região da superfície terrestre, no qual todos os elementos apresentam a 
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mesma escala, livre de erros e deformações, com a mesma validade de um 
plano cartográfico. 
  As ortofotografias são conseguidas mediante um conjunto de imagens 
aéreas, tomadas desde um avião ou satélite, que tenham sido corrigidas 
digitalmente para representar uma projeção sem efeitos de perspectiva, pela 
qual é possível realizar medições exatas. 
 Uma fotografia aérea simples, que sempre apresenta deformações 
causadas pela perspectiva da câmera, a altitude ou da velocidade com que se 
move a câmera. 
 

 
Ortofoto da cidade de Salamanca -  Espanha 2001. 

 
O Sistema de Cadastro de Aerolevantamentos – SCA, foi a solução 

proposta, e posteriormente implementada, para que usuários pudessem ter 
acesso aos aerolevantamentos brasileiros.  
 

10.2. IMAGENS NÃO ORBITAIS 
 
As imagens de sensoriamento remoto vêm se tornando cada vez mais 

parte do nosso dia-a-dia. A previsão meteorológica é ilustrada nos jornais e na 
televisão por imagens de satélites meteorológicos, regiões de conflitos 
internacionais são mostradas na mídia através de imagens obtidas do espaço, 
da mesma forma que imagens de satélite passam cada vez mais a ilustrar 
livros, catálogos, calendários, posters e muitas outras formas de comunicação 
visual. 

Do ponto de vista científico-técnico, as imagens de sensoriamento 
remoto vêm servindo de fontes de dados para estudos e levantamentos 
geológicos, ambientais, agrícolas, cartográficos, florestais, urbanos, 
oceanográficos, e vários outros. Acima de tudo, as imagens de sensoriamento 
remoto passaram a representar uma das únicas formas viáveis de 
monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido à rapidez, 
eficiência, periodicidade que as caracterizam. Neste momento em que a 
humanidade começa a encarar seriamente a necessidade de monitorar as 
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mudanças globais que vem ocorrendo na superfície do planeta, o 
sensoriamento remoto aparece como umas das ferramentas estratégicas para 
o futuro. 

Dessa forma, um número progressivo de países e consórcios 
internacionais vem se desenvolvendo em programas espaciais voltados ao 
lançamento e operação de satélites de levantamento e monitoramento de 
recursos naturais, incluindo o Brasil, e para o desenvolvimento de sofisticados 
sistemas sensores. Ao mesmo tempo, os sensores aperfeiçoam-se 
rapidamente, no sentido de atender a demandas mais sofisticadas, por maiores 
resoluções dos dados gerados. Uma das consequências disto é o aumento 
brutal na quantidade de dados sendo gerados continuamente, dados esses 
quase sempre representados por imagens digitais. 

Todo esse avanço ficaria sem sentido se não ocorresse 
simultaneamente a contrapartida em relação às técnicas de processamento 
das informações contidas nas imagens de sensoriamento remoto.  A 
necessidade de processamento advém do fato da imagem conter uma 
quantidade muito maior de informações do que a que o olho humano 
conseguiria perceber. Faz-se, portanto, necessário torná-la mais visível, ou 
representá-la de forma que possa ser percebida. Justamente nesse ponto se 
coloca o papel fundamental do processamento de imagens, no sentido de 
traduzir essa informação para o intérprete, extraindo dela apenas a parte 
essencial aos fins determinados. 

Tendo se iniciado através da manipulação de fotos aéreas, obtidas por 
balões ao final do século passado, as técnicas de processamento evoluíram 
velozmente em tempos mais recentes, através de sua migração para sistemas 
de computação digital. Os anos 80 trouxeram a explosão tecnológica dos 
processadores digitais e uma queda acentuada nos custos envolvidos. Esses 
fatores causaram fortes reflexos na computação gráfica, no qual se baseia o 
processamento digital de imagens. Em consequência, os sistemas 
especializados no processamento de imagens de sensoriamento remoto 
ficaram ao alcance de uma comunidade muito maior de usuários, sendo 
comum encontrá-los hoje nas universidades, instituições públicas e até mesmo 
escolas. 
 

10.2.1. INTRODUÇÃO À FOTOGRAMETRIA 
 
 

A evolução da Fotogrametria nos últimos anos tem contado com 
significativa contribuição da Informática, uma vez que cálculos matemáticos 
podem auxiliar, principalmente em termos de redução de tempo e aumento de 
precisão nos trabalhos fotogramétricos. 

É muito importante entender que atualmente a grande maioria dos 
trabalhos de fotointerpretação é feita com técnicas simples, que existem há 
muitos anos e que já estão bem desenvolvidas. Este conjunto de técnicas é o 
que entendemos como fotointerpretação. 

Fotointerpretação é o exame de fotografias tiradas de aviões, 
geralmente fotografias verticais, ou seja, de eixos perpendiculares ao terreno. 
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Existem aspectos que devemos considerar como o contraste nas 
fotografias, a escala das fotos, os tipos de câmaras aéreas usadas e o 
recobrimento entre as fotografias para possibilitar a visão estereoscópica. 

Qualquer pessoa pode identificar, por exemplo, zonas urbanas e rurais 
numa fotografia aérea. A zona urbana caracteriza-se por linhas distribuídas em 
forma de malha. 

 

 
zona urbana 

 
A zona rural caracteriza-se pela presença de áreas diferenciadas por tons e 

texturas, que identificam diferentes tipos de culturas. O trabalho de campo, virá 
confirmar estas identificações iniciais. 

 

 
zona rural 

 
Esse nível simples de fotointerpretação é chamado de nível básico, o qual 

aproveita o conhecimento comum do observador. Para se caracterizar como uma 
técnica desenvolvida, a fotointerpretação deve ser muito exata e capaz de extrair mais 
informações da fotografia aérea. Essa fotointerpretação mais exata compreende 
outros três níveis: o nível técnico, o nível profissional e o nível especializado. 

O nível técnico é atingido quando o fotointérprete aprende a fazer medições, 
identificações de vários tipos de objetos e manipular fotografias aéreas, aproveitando o 
máximo das características da foto imagem, sem ter conhecimento profundo em 
qualquer disciplina. 
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O nível profissional surge com a manipulação das técnicas aprendidas 
no nível técnico e aplicadas a um determinado campo de atividade. O nível 
profissional está ligado às diversas profissões, como por exemplo: Engenharia 
Florestal, Agronomia, Geografia, etc. Ou seja, é necessária uma disciplina 
profissional na qual a fotointerpretação seja aplicável. 

O nível especializado tem lugar quando a pessoa usa a base teórica da 
fotointerpretação e das outras áreas do universo do Sensoriamento Remoto 
para o desenvolvimento de novas técnicas e aplicações para as áreas distintas. 

A Fotointerpretação engloba um conjunto de técnicas que se aplica aos 
estudos de zonas urbanas e tantas outras. Esse elenco de técnicas constitui a 
base da fotointerpretação. 

A Fotointerpretação engloba um conjunto de técnicas que se aplica aos 
estudos de zonas urbanas e tantas outras. Esse elenco de técnicas constitui a 
base da fotointerpretação. 

Aerofotogrametria e fotointerpretação são técnicas ou sistemas de 
obtenção de informações e dados tendo como material base as fotografias 
aéreas. 

A fotogrametria pode ser definida como a “ciência e a tecnologia de 
obter informações seguras à cerca de objetos físicos e do meio, através de 
processos de registro, medição e interpretação das imagens fotográficas”. 
(LOCH,1985) 

As primeiras fotografias aéreas foram tiradas de balões em 1858 com a 
finalidade de confeccionar mapas topográficos. 

Do espectro eletromagnético, o olho humano só consegue detectar uma 
porção muito pequena, conhecida como região visível do espectro.  

Podemos dizer que a câmera fotográfica é uma imitação grosseira do 
olho humano, pois ambos registram informações luminosas. Além disso, elas 
podem detectar uma faixa do espectro invisível aos nossos olhos.  

O ser humano, em suas atividades habituais, inconscientemente 
percebe e avalia profundidades ou desníveis entre objetos que se encontram 
em seu campo visual. Esta percepção é facilmente realizada com a utilização 
simultânea dos dois olhos, quando então se obtém a visão da terceira 
dimensão ou visão espacial. Esta percepção de profundidade é denominada 
visão estereoscópica. Portanto, o ser humano pode ver em três dimensões 
porque cada olho trabalha independentemente, captando imagens distintas de 
um mesmo objeto.  

Isto pode ser comprovado através do seguinte experimento: 
Segure um lápis com o braço esticado para frente e observe-o contra um 

canto da parede. Em seguida fixe os olhos na parede, e quando fizer isto, 
perceberá duas imagens do lápis, uma de cada olho. 

A fotointerpretação também pode ser vista como “a previsão do que 
pode ser vista na imagem”, ou seja, quando não se pode caracterizar um objeto 
diretamente na imagem, precisando apoiar-se em dados conhecidos, para 
extrair ou deduzir o que representa o objeto em questão. 

A visão tridimensional pode também ser obtida a partir de duas imagens 
de um mesmo objeto, tomadas de pontos de vista distintos (posições diferentes 
da câmara).  
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Se cada uma das fotografias for simultaneamente observada por apenas 
um dos olhos, suas imagens serão enviadas ao cérebro, produzindo a visão 
estereoscópica. 

A Fotointerpretação é o ato de examinar imagens fotográficas com o fim 
de identificar objetos e determinar seus significados. Existem diferentes tipos 
de imagens e diversos tipos de objetos. 

 A fotogrametria tem diversas aplicações dependendo dos interesses 
profissionais, como por exemplo, o geólogo que a utiliza para determinar 
espessuras de camadas estratigráficas, ou um cartógrafo para medir variações 
no relevo e traçar curvas de nível, etc. 

 

Qualidade das fotografias aéreas 
Nem todas as fotografias fornecem a mesma quantidade de 

informações, independente do conhecimento do intérprete.  
Os fatores que afetam a qualidade das fotos podem ser classificados 

em: 
1 – Região fotografada 
2 – Condições atmosféricas 
3 – Momento da tomada da foto 
4 – Ordem técnica 
5 – Qualidade do equipamento 
6 – Escala da foto 
 
1 – Região Fotografada : uma região que se apresenta 

constantemente com neblina, dificilmente pode ser analisada através de fotos 
aéreas convencionais (imagens obtidas no espectro visível) ou fotos coloridas.  

Esta região, também, apresenta problemas à imagem do satélite, pois o 
sensor precisa da luz visível e infravermelho próximo. Estas regiões 
aparecerão, na imagem, como manchas brancas. 

O sensor Radar dará uma imagem sem problemas pois imagea na faixa 
do microondas, o que lhe dá condições de ultrapassar as nuvens. 

Exemplo:  
- uma região que se apresenta, constantemente, com nuvens e neblina é 

a Serra do Mar, devido a diferença de pressão com a subida abrupta. 
-  há ainda regiões com relevo irregular, apresentando diferença de níveis 

consideráveis. Essas fotos apresentarão diferenças de escalas fora dos 
limites para análise de um par estereoscópico. 
 
2 – Condições atmosféricas : não é possível prever as condições 

atmosféricas de um local com muita antecedência.  Este fato pode gerar 
grande problema, na execução do projeto do vôo, chegando até a impedir o 
vôo. São eles: 

- Nuvens, nebulosidades e fumaça passageira fazem com que diminua a 
nitidez do corpo imageado pela foto, alterando a tonalidade do cinza 
normal das imagens. 

- Durante o dia, temos alterações da natureza da luz solar devido à 
posição do Sol. Isto faz com que a incidência dos raios de luz sobre a 
terra não sejam uniformes em termos de intensidade. 
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-  Estações do ano: dependendo da época do ano em que seja executado 
do vôo, a mesma região apresenta-se com tonalidades diferentes, 
devido à reflexão e emissão da luz pelas folhas da vegetação. As 
condições atmosféricas afetam diretamente na qualidade da imagem, 
não influenciando nada na geometria delas. 
 
3 – Momento da tomada da foto:  nos sensores passivos, a luz é 

gerada pelo Sol, consequentemente cada corpo terá sombra diferente 
conforme a posição do Sol em relação ao mesmo. 

Por esse motivo é que, na foto, deve constar a hora de tomada da 
fotografia, para que o intérprete tenha mais um elemento conhecido, na análise 
de um objeto.  

Os sensores passivos só funcionam durante o tempo em que o Sol 
estiver iluminando a Terra. A energia é emitida naturalmente. 

Os sensores ativos têm sua própria energia como fonte de iluminação. O 
sensor ativo emite radiação que é refletiva, detectada e medida pelo sensor. 

 
Vantagens do sensor ativo: podem-se obter medidas a qualquer hora do dia ou 
da noite, independentemente da estação do ano.  

 

 
A luz que nossos olhos - nossos "sensores" remotos - podem detectar 

parte do espectro visível.  
É importante reconhecer como é pequena a porção visível do espectro 

em relação ao resto do espectro.  
Há muita radiação ao redor de nós que é "invisível" aos nossos olhos, 

mas que pode ser detectada através de outros instrumentos de sensoriamento 
remoto.  
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Raios gama: ou radiação gama, é um tipo de radiação eletromagnética 

produzida geralmente por elementos radioativos. 
Raios X: são emissões eletromagnéticas semelhantes à luz visível. 
Ultravioleta: conhecida como raios UV, que faz parte da luz solar que 

atinge o nosso planeta e é essencial para a preservação do calor e a existência 
da vida. Sem a camada de ozônio, os raios UV podem causar queimaduras, 
fotoalergias, envelhecimento cutâneo e até o câncer de pele. 

Micro-ondas: são ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda 
maiores que os raios infravermelho, mas menores que o comprimento de onda 
das ondas de rádio. 

Ondas de rádio: são radiações eletromagnéticas com comprimento de 
onda maior e frequência menor do que a radiação infravermelha. São usadas 
para a comunicação em rádios amadores, radiodifusão (rádio e televisão) e 
telefonia móvel. 

 

Os componentes da luz branca 
 
Em 1666, o cientista inglês Isaac Newton verificou que a luz branca 

proveniente do Sol é, na realidade, composta por luzes de várias cores. Isso 
pode ser percebido quando a luz branca passa por um prisma de vidro. Nessas 
condições ocorre a decomposição da luz branca nas várias cores que formam 
o arco-íris. 
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Embora popularmente se diga que o arco-íris tem sete cores – vermelho, 
alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta – na realidade ele tem inúmeras 
cores distintas, que incluem muitos tons de vermelho, de alaranjado, de 
amarelo, de verde, de azul (incluindo o que costumava ser chamado de anil) e 
de violeta. 

Quando todas essas cores atingem simultaneamente o olho humano, 
elas provocam a sensação visual da luz branca. Para demonstrar isso, Newton 
pintou um disco com as cores do arco-íris e o colocou em rotação rápida. 
Nesse experimento, conhecido como disco de Newton , o olho passa a ver o 
disco com a cor branca, resultado da “mistura” das cores do arco-íris.  

 

Experimento do disco de Newton  
 

 
 
 
As fontes de radiação eletromagnética podem ser divididas em naturais 

(Sol, Terra) e artificiais (Radar, Laser). 
O radar é um dispositivo que permite detectar objetos a longas 

distâncias. Ondas eletromagnéticas são refletidas por objetos distantes. A 
detecção das ondas refletidas permite determinar a localização do objeto. 

O laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. É 
um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito 
especiais: ela é monocromática (possui freqüência muito bem definida) e 
coerente (possui relações de fase bem definidas), além de ser colimada 
(propaga-se como um feixe).  

Nossa principal fonte de radiação é o Sol. Reações nucleares que 
acontecem internamente ao Sol produzem ondas de alta energia e muita 
radiação ultravioleta que é radiada em direção à Terra. Muita da radiação de 
baixa energia que é emitida pelo Sol é produzida próximo da sua superfície. 
Isso inclui a radiação das regiões do visível e do infravermelho, bem como do 
ultravioleta. Uma vez que uma porção dessa radiação nesses comprimentos de 
onda atinge a superfície da Terra, ela pode ser refletida, tornando-se o principal 
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objeto do sensoriamento remoto. Os comprimentos de onda de menor energia 
são emitidos pela própria Terra. Esses comprimentos de onda incluem as 
regiões do infravermelho. 

 
4 – Ordem Técnica : é necessário que o intérprete conheça a posição 

do eixo ótico no momento da tomada da foto, uma vez que fotos inclinadas não 
podem ser analisadas, como fotos verticais. É necessário considerar todos os 
problemas da posição da câmara no momento da foto. A posição do eixo 
influencia consideravelmente na qualidade geométrica da imagem.  

 
5 – Qualidade do Equipamento : A estabilidade da aeronave, com o 

conjunto de acessórios acoplados à câmara fotogramétrica, é que vão gerar 
uma imagem mais precisa ou não a não instabilidade da aeronave gera 
distorções, na imagem fotográfica. 

 
Exemplo: não podemos esperar a mesma qualidade das fotos obtidas de 

um helicóptero comparadas às de um avião próprio para vôos fotogramétricos.  
 
6 – Escala da foto :  Conforme a escala que temos a nossa disposição, 

podemos esperar maior ou menor quantidade de informações. 
Numa foto de pequena escala, não podemos extrair muitos detalhes; 

mas com poucas fotos podemos analisar uma vasta área, dando ao intérprete 
uma visão geral da região, apresentando os grandes elementos, dos quais 
podemos tirar, depois, alguns detalhes. 

 

10.2.2. AEROFOTOGRAMETRIA 
O termo fotogrametria é derivado de três palavras gregas que significam: 
Photos → Luz 
Gramma → Desenhar 
Metron → Medir 
Para a Sociedade Americana de Fotogrametria, a fotogrametria é “Arte, ciência 
e tecnologia de se obter informações confiáveis sobre objetos físicos e meio 
ambiente através do processo de gravação, medição e interpretação de 
imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética radiante e outros 
fenômenos”. 
 
A fotogrametria pode ainda ser classificada em: 
Fotogrametria aérea ou aerofotogrametria: quando referente ao trabalho 
fotogramétrico realizado com fotografias da superfície terrestre, tomadas de 
forma seqüencial por uma câmara montada em um avião, com aplicações 
principalmente na cartografia, planejamento de cidades e desenvolvimento 
urbano; 
Fotogrametria terrestre: quando utiliza fotografias tomadas de uma posição 
fixa e usualmente conhecidas, normalmente próxima ao solo, com aplicações 
principalmente para arquitetura e controle de obras civis. 
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A aerofotogrametria trata, portanto, da representação do terreno através 
de fotografias aéreas, as quais são expostas sucessivamente, ao longo de uma 
linha de vôo. 
 

 
 
 
 
 
 
Entre duas fotografias existe uma superposição longitudinal de cerca de 

60%. 

 
 
Nas faixas expostas, paralelamente, para compor a cobertura de uma 

área é mantida uma distância entre os eixos de vôo de forma que haja uma 
superposição lateral de 30% entre as faixas adjacentes. 
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Esta sobreposição de fotografias garante obtenção de uma visão 

tridimensional ou estereoscópica de objetos de uma fotografia aérea devido ao 
chamado efeito de paralaxe. Este efeito consiste na possibilidade de 
observação simultânea de um mesmo objeto segundo dois ângulos de 
observação distintos. Esta sensação é utilizada pelo cérebro humano para 
proporcionar a percepção de profundidade, permitindo a aquisição de medidas 
de altura a partir de fotografias aéreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.2.2.1. EQUIPAMENTOS 
Com os recursos disponíveis,como plantas ou mapas da região onde 

será executado o levantamento,são especificados os diversos elementos 
necessários  para o planejamento de uma cobertura aerofotogramétrica. 
Normalmente, a região de interesse é coberta  aerofotogrametricamente 
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utilizando-se faixas  com linhas de vôo paralelas entre si, como ilustra a figura 
abaixo: 

 

 
Plano de Vôo – rotas com linhas de vôo paralelas. 

CÂMARAS AÉREAS 
 Para a obtenção de fotografias aéreas são utilizadas câmaras 

especiais de grande precisão. A distância focal da câmara é fator determinante 
para a altura do vôo e, muitas vezes, para o uso final das imagens.  Estas 
câmaras possuem o quadro do negativo com dimensões de 25cm X 25cm e 
são equipadas com sistemas que registram no negativo, no momento da 
tomada da fotografia, informações como: marcas fiduciais, altitude do vôo, 
inclinação da câmara. 

 
Câmara aérea instalada na aeronave 

 
A marca fiducial é a marca que possui nas extremidades da foto e 

possuem coordenadas calibradas. Elas estabelecem um relacionamento entre 
as coordenadas da imagem e da câmera. 

 



 

 

17 
 

Instituto Federal de Santa Catarina 
Departamento Acadêmico da Construção Civil 

Curso Técnico de Geomensura 

 
Câmara métrica convencional RMK-Top 15 da Zeiss. 

 

10.2.2.2. Aerolevantamento 
 
Aerolevantamento é o método de produção de mapas digitais a partir de 

fotos aéreas obtidas com avião. 
É o conjunto de operações aéreas e/ou espaciais de medição, 

computação e registro de dados do terreno com o emprego de sensores e/ou 
equipamentos adequados, bem como a interpretação dos dados levantados ou 
sua tradução sob qualquer forma. (Decreto-Lei nº 1177, de 21 Jun 71, Art. 3º)  

As atividades brasileiras de cartografia de interesse militar são 
coordenadas pela COMCARMIL (Comissão de Cartografia Militar) e orientadas 
pela Política Cartográfica Militar, que tem como objetivo implementar um 
Sistema Cartográfico Militar. Outra Política importante é a Política de 
Meteorologia de Defesa, que orienta as atividades voltadas para a 
Meteorologia Militar, coordenadas pela COMETMIL.(Comissão de Meteorologia 
Militar). 

As fotos aéreas são planejadas para serem obtidas com sobreposição, 
de modo a existir mais de uma visão de cada lugar sobrevoado. As diferentes 
fotos de um mesmo lugar formam uma imagem tridimensional, permitindo 
refinar a precisão de cada ponto da foto em x (latitude), y (longitude) e z 
(altitude). Assim é possível identificar até mesmo os menores objetos no solo e 
transformar qualquer informação visual em objetos vetoriais (mapa) com 
precisão milimétrica e exatidão cartográfica superior à oferecida por imagens 
de satélite. 

 

10.2.2.3. Planejamento de Vôo 
 
 A importância do planejamento e da experiência do vôo, em que são 

feitas e executadas as etapas do projeto fotogramétrico, como por exemplo: 
- O plano de vôo; 
- O planejamento de apoio; 
- A seleção dos métodos e instrumentos que serão utilizados; 
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- A estimativa dos custos e o cronograma. 
 
O plano de vôo  gera dois documentos: 
 O mapa de vôo que pode ser eletrônico. 

-  especificações dos parâmetros: câmara a ser utilizada, escala da foto, 
altura de vôo,  superposição longitudinal e lateral, tolerância de 
inclinação. 
 

Definições básicas: 
- Lado da foto no terreno (G) : dimensão linear coberta pela foto no 
terreno.   Nas fotografias aéreas convencionais o formato da foto é 
quadrado (23cm X 23cm) e, portanto, as dimensões longitudinal (GL) e 
transversal (GT) são iguais. Em algumas câmaras digitais o formato é 
retangular. 
Superposição Longitudinal (SV) :  é o percentual da área comum 

entre fotos consecutivas ao longo da faixa. 
Sv: 60%; 
Permite a visualização estereoscópica do par. 
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Sobreposição longitudinal e lateral 

 
 

 
Fotografias sobrepostas longitudinalmente. 

 
 

 
 

Fotografias aéreas e efeito perspectivo 
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Fotografias aéreas e efeito perspectivo 

 
 
Outras definições básicas:  

- Altitude Média do terreno na área do projeto (hm): é a cota ou altitude 
média do terreno em relação ao datum vertical. 

- Escala (média) da fotografia aérea (Ef): 
Onde: 

hv: altitude do vôo  
hm: altitude média do terreno na área do projeto. 
  
Deriva (Drift): o vento lateral (vetor Vw) faz com que a aeronave 

descreva uma trajetória (V) diferente da planejada (v0) 
 
Guinada (y): a guinada é consequência do movimento de rotação 

horizontal da aeronave em torno do seu eixo principal (vertical). 
 
Crab: ângulo formado pelo lado da fotografia e a direção da linha de vôo 

no instante da exposição. Durante o vôo o operador corrige a maior parte deste 
ângulo por meio da rotação da câmara em torno do seu eixo vertical. 
Corresponde ao ângulo K - ângulo de correção da deriva.  
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A RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO DO VÔO. 
O sucesso do projeto fotogramétrico depende da boa qualidade do vôo e das 
imagens resultantes. Os períodos ideais para fotografias aéreas são restritos.  
Falhas da etapa de coleta causam atraso em todo o projeto. 
Com os recursos disponíveis (plantas, mapas, cartas da região), são 
calculados os elementos necessários para o mapa de vôo e a lista de 
especificações, que orientam a equipe de bordo, na execução do vôo. 
A cobertura fotográfica da região tem um custo variável com a escala desejada, 
com a extensão da área a fotografar e com a distância à base de perfeições, de 
limitações, tais como: condições atmosféricas, altura do sol, latitude, entre 
outros. 

O sucesso de um projeto (geralmente para produção de cartas) depende 
da qualidade das fotografias, bem como da adequação dessas fotos aos 
demais recursos, a serem utilizados.  

É necessário um estudo prévio das condições oferecidas pela região, da 
qual se pretende obter as fotos. 

 

Local em que será executada a cobertura fotográfica : 
  - localização geográfica. 
 - relevo do terreno. 
 - região rural. 
 - região urbana. 
 - condições atmosféricas locais. 

 Especificações da cobertura a realizar. 
 - altitude do vôo. 
 - escala das fotos, conforme a necessidade. 
 - superposição longitudinal das fotos. 
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 - superposição lateral das fotos. 
 - número de pontos de controle da região a fotografar. 
 

Material disponível e material de consumo a  empreg ar: 
 - Aeronave – verificar se a estabilidade é  compatível. 
 - Câmara fotogramétrica. 

PROBLEMAS NO VÔO 
 Por melhor que seja o projeto de vôo, mesmo sendo resolvidos 

todos os requisitos de um vôo ideal, isto pode não ocorrer. O principal motivo 
de problemas de um vôo fotogramétrico são as condições do tempo que 
mudam muito rápido e, às vezes, sem uma previsão. 

 

ROTAÇÃO 
 É causada por ventos transversais à aeronave e falta de 

estabilidade do avião. É amenizado também pelo nível existente junto ao berço 
da câmara. Prejudica a verticalidade das fotos e o recobrimento lateral. 

 

PONTOS DE CONTROLE FOTOGRAMÉTRICO 
 

O maior problema é passar os dados das fotografias para o mapa. 
Precisamos de um ponto de referência com coordenadas conhecidas, para que 
assim possamos comparar os dados da projeção ortogonal (mapa). 

Pontos de controle são pontos nos quais conhecemos a latitude, a 
longitude e a altitude. Esses pontos são definidos, no campo, através de 
medições. 

Partindo de um ponto determinado Datum, onde são determinadas, por 
processos astronômicos precisos, a latitude e a longitude. 

 Os pontos de apoio devem ser distribuídos nas faixas de apoio. 
 
Como sistema de referência padrão no Brasil existe a Rede Nacional de 

Triangulação Geodésica e, para a determinação do apoio altimétrico, parte-se 
de pontos de altitude conhecidas denominadas Referências de Nível. 

 Nestes pontos as equipes de campo, iniciam seus trabalhos 
utilizando aparelhos de medição tais como teodolitos e distanciômetros e 
rastreadores de satélite (GPS). 

 O Sistema de Rastreamento Geodésico é definido a partir de um 
conjunto de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre delimitada 
pelas fronteiras do país.  Constitui um referencial único para a determinação de 
coordenadas e latitudes.  Caracteriza-se por um datum altimétrico e um 
elipsóide de referência. 

 “DAAtum", do latim dado, detalhe, pormenor (plural data)  em  
cartografia refere-se ao modelo matemático teórico da representação da 
superfície da Terra ao nível do mar, utilizado pelos cartógrafos numa dada 
carta ou mapa. Devido a existência de vários datum em utilização simultânea, 
na legenda das cartas deverá estar indicado qual o datum utilizado. 
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De uma forma muito simplificada, o datum indica o ponto de referência a 
partir do qual a representação gráfica dos paralelos e meridianos, e 
consequentemente de todo o resto que for desenhado na carta, está 
relacionado.    

A importância do datum prende-se com a necessidade de projetar  um 
corpo curvo e a três dimensões (a Terra), num plano a duas dimensões, 
mantendo no entanto os cruzamentos em ângulo retos dos meridianos e 
paralelos (o mapa). A primeira abordagem de sucesso foi a famosa projeção de 
Mercator, em que a Terra é transformada num cilindro que toca a superfície 
terrestre no equador (Latitude 0º 0' 0").  

 
Datum altimétrico : é um ponto fixo fundamental, cuja altitude foi 

determinada  em relação ao nível do mar (NM).  É utilizado como ponto de 
partida e referência as altitudes determinadas nos nivelamentos.  O datum 
altimétrico utilizado no Brasil está situado na Baía de Imbituba (SC).  

 

 
 
A forma e tamanho de um elipsóide bem como sua posição relativa ao 

geóide definem um sistema geodésico (também designado por datum 
geodésico). No caso brasileiro adota-se o Sistema Geodésico Sul Americano - 
SAD 69. 
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Principais elementos do Vôo fotogramétrico: 
- Localização da região e delimitação da área a ser fotografada, o que 

inclui um mapa de vôo com as linhas de vôo; 
-  Dados do projeto; 
-  Dados sobre a câmara; 
-  Escala das fotos; altitude de vôo, altura do vôo e altitude média do 

terreno; 
-  Superposição longitudinal e lateral; 
- Intervalo de exposição das fotos; 
- Tempo de exposição; 
- Número de faixas e direção do vôo, número de fotos por faixa; 
- Total de fotos; 
- Comprimento e tipo do filme ou características da mídia digital; 
- Quantidade de rolos de filme ou capacidade de armazenamento da 

mídia digital (para o caso de câmaras digitais); 
 

Mapa de Vôo: 
- Área a ser mapeada; 
- Linhas de vôos como os respectivos azimutes;  
- Projeção dos centros perspectivos; 
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- Coordenadas do início e do fim da faixa; 
- Pontos de entrada na faixa (5 km antes do início da faixa); 
- Fornece limites e linhas de vôo; 
-  É preparado sobre mapas pré-existentes, fotografias aéreas, mosaicos 

ou imagens de satélites; 
- Atualmente, o mapa deve ser convertido em coordenados para o 

sistema de gerenciamento de vôo, baseado na navegação com o auxílio 
de GPS; 

- - Deverão constar as coordenadas de ponto para a manobra inicial e os 
pontos de início de fim da faixa; 

- Os azimutes de cada faixa; 
 

 
Mapa de vôo 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS PARA  O VÔO 
FOTOGRAMÉTRICO: 

-  Dias livres de nuvens (cobertura de nuvens < 10%); 
-  Sem poeira, fumaça, ventos elevados ou turbulência do ar; 
- Depois de chuvas ou durante o movimento de frentes frias que limpam a 

atmosfera. 
- Altura solar > 30º; 
- As fotos devem ser feitas quando as árvores estão com menos folhas. 
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Aeronaves 

 
 

 
 

UNIDADES 
- 1 m = 3, 28 pés (ft) 
- 1 km = 0,539957 milhas náuticas (n.m) 
- 1 n.m= 1,852km 
- 1 km/h= 0,5396 nós 
- 1 nó (knot) = 0,515m/s =1,852 km/h. 

 
 

- Teto: acima de 3500m (11.500 pés) é necessário o uso de máscaras de 
oxigênio. 
 

10.2.2.3.1. Linhas de Vôo 
 

As linhas de vôo (LV) são as linhas formadas  pela projeção dos centros 
respectivos das fotografias aéreas no terreno ao longo da direção do vôo. 
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Apoio de campo ou terrestre com Rastreadores de Satélite - GPS 
 Trata-se da operação para estabelecer-se um sistema de 

coordenadas nas aerofotos, para serem utilizados na fase de aerotriangulação. 
Com as aerofotos resultantes do vôo, são marcados pontos notáveis e 
facilmente foto identificáveis para que possam ser levantados em campo 
através de Rastreadores de Satélite - GPS. 

 O Sistema de Posicionamento Global - GPS é composto por 
aproximadamente 32 satélites que estão girando ao redor da terra em órbitas 
pré-estabelecidas. 

10.2.2.3.2. Apoio Terrestre 
 

 
Sistema de Posicionamento Global (GPS-Global Position System) 

 

AEROTRIANGULAÇÃO: 
 Com o resultado do apoio terrestre e posse da listagem de 

coordenadas, os pontos de controle são densificados e distribuídos sobre todo 
o bloco de aerofotos, assim estabelecendo-se em todas as aerofotos um 
referencial em X, Y e Z. 

 Esse processo é executado em equipamentos analíticos e pós-
processados por softwares específicos. 
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Aerotriangulação: bloco de aerofotos aerotriangulado 

 

10.2.2.3.3. Altura do Vôo  

 
A altura do vôo (Hv): é a distância do centro respectivo em relação ao terreno, 

utilizada para calcular os parâmetros do plano de vôo. 
A altitude de vôo (hv): é a altitude do centro perspectivo das lentes em relação 

ao datum vertical; expressa em metros e em pés. 

10.2.2.3.4. Natureza do Filme  
 
As fotografias aéreas são exemplos de produtos obtidos a partir de um sensor 

fotográfico e podem ser adquiridas através de filmes pancromático, infravermelho 
preto e branco, colorido, infravermelho colorido (falsa cor). 

O filme pancromático registra em variações de níveis de cinza, a maioria das 
cores do espectro visível.  

O filme infravermelho preto e branco juntamente com um filtro vermelho escuro, 
é projetado para registrar somente os raios de luz infravermelhos.  

Os filmes coloridos são encontrados em positivos e negativos. Os filmes 
positivos são aqueles que após o processamento, permitem produzir transparências 
que reproduzem a cena com a mesma aparência que possuem, ao serem observadas 
sob a luz do sol. Os filmes negativos permitem a reprodução de cópias positivas em 
papel.  

Os filmes infravermelhos coloridos reproduzem os objetos da natureza com 
cores diferentes das que possuem (falsa cor). 

 
 

10.2.2.4. Elementos da Aerofotogrametria  
A tarefa da fotointerpretação é identificar as características importantes de 

áreas e objetos, determinando seu significado, através das imagens representadas 
nas fotografias aéreas. Para uma interpretação completa, são necessárias várias 
técnicas, que facilitarão ou melhorarão cada um dos elementos de interpretação. Os 
principais são chamados de “elementos de reconhecimento”. 
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Os elementos básicos de reconhecimento são: 
- Tonalidade; 
- Forma; 
- Padrão; 
- Densidade; 
- Declividade; 
- Textura; 
- Tamanho; 
- Sombra; 
- Posição; 
- Adjacências (ou convergência de evidências). 

 

TONALIDADE 
 Cada distinta intensidade de cinza (claro, média e escuro), 

partindo do branco até o preto. O olho humano pode definir entre 130 e 200 
diferentes tonalidades de cinza. 

FORMA 
 Geometria dos objetos em fotografias aéreas, devendo ser 

considerada juntamente com o tamanho. Devemos lembrar sempre que a 
forma que aparece numa fotografia aérea é a de uma vista aérea.  

 

PADRÃO (modelo) 
 União e extensão das formas que podem se repetir regularmente 

com variações tonais na imagem  podendo ser obras feitas pelo homem ou 
feições naturais. Por exemplo:  padrões de drenagem, padrão das plantações, 
de construções, de minerações,  o aspecto retilíneo e axadrezado das cidades 
(devido às ruas), rede de drenagens formada por rios e córregos.  

 Os padrões revelam muito sobre o terreno, o qual está ligado aos 
tipos de rochas, solos, vegetação, rios, e à utilização humana dos recursos 
naturais e do meio ambiente, incluindo a construção de cidades e autoestradas. 

 

DENSIDADE 
 É possível encontrar áreas na natureza com formas, padrões, etc, 

que possuem características similares, mas não com a mesma frequência por 
quilômetro quadrado ou hectare. Esta “frequência” ou “intensidade” é 
denominada, na fotointerpretação de densidade.  

 

DECLIVIDADE 
  A declividade também refere-se a uma característica que pode 

variar em intensidade. 
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TEXTURA 
  Arranjo dos tons numa área da imagem, podendo ser iguais ou 

similares e variar em função da escala; para região urbana, melhor utilizar o 
termo "densidade". 

 Por exemplo: às vezes, não podemos ver uma árvore 
individualmente numa foto aérea, mas podemos ver a textura do conjunto de 
árvores, o que nos permite identificar que aquela é uma área de floresta e, 
algumas vezes, até de que tipo. 

  A textura pode ser classificada de muito grosseira até super fina.  
 

TAMANHO 
  Tamanho do objeto visível na imagem. O tamanho real do objeto 

é conhecido a partir da escala da foto, e pode apresentar algum erro de 
aproximação. Conhecendo a escala, podemos medir o tamanho real de 
qualquer objeto visível na foto. Essas medições complementam a 
fotointerpretação.  

 

SOMBRA 
 A sombra de um objeto fotografado é de valor para a 

fotointerpretação, não somente por fornecer a impressão de altura do objeto, 
mas também por contribuir na identificação dele. 

 Por exemplo: um objeto que possua altura, como uma árvore, 
aparece, na fotografia, apenas como uma figura aproximadamente circular. 
Porém, se a sua sombra, for visível, é possível conhecer a forma do tronco e o 
tamanho da árvore.  

 As sombras estão relacionadas com a hora em que a fotografia foi 
realizada. Também, as sombras das nuvens podem modificar a tonalidade dos 
objetos fotografados, e as próprias nuvens podem bloquear a visão de objetos 
que estão debaixo delas.  

ADJACÊNCIAS (ou convergência de evidências). 
  
 Elementos ou objetos que estão comumente associados, nos 

quais um tende a indicar ou confirmar o outro, ou seja, uma correlação de 
aspectos associados.  

POSIÇÃO (Geográfica ou Regional) 
  
 É o entendimento e familiarização com a região geográfica fotografada. 

O entendimento pode ser obtido seja por meio de trabalhos em gabinete ou por 
visitas à região. A posição é o elemento de reconhecimento que nos ajuda a 
eliminar várias possibilidades de interpretação. 

 Por exemplo: se sabemos que a fotografia é de uma área tropical, 
um animal grande e branco nela registrado, provavelmente, não será um urso 
polar, mas sim um bovino zebu. 
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  A posição nos ajuda nos ajuda a entender, por exemplo, o clima, 
os tipos de árvores, a influência humana. A posição geográfica se refere ao 
conhecimento genérico do tipo de região.  

10.2.2.4.1. MARCAS FIDUCIAIS 
 
Marcas fiduciais são sinais gravados nas bordas das fotografias com a 

finalidade de materializar o sistema de coordenadas da fotografia (sistema 
fiducial). As marcas fiduciais são de vários tipos e variam de acordo com o tipo 
de câmara métrica. 

 
 

 
 
O logotipo utilizado na fotografia aérea é baseado em uma marca 

fiducial. Essas marcas estão em cada foto aérea tomada de uma câmera 
fotogramétrica e têm coordenadas calibradas. Elas ajudam a estabelecer um 
relacionamento entre as coordenadas da imagem e da câmera. Esse 
relacionamento é conhecido como “orientação interior” 

Hoje em dia, alguns instrumentos fotogramétricos não apresentam mais 
essas marcas. 

 

10.2.2.4.4.2. Paralaxe 
A possibilidade de visão tridimensional ou estereoscópica de objetos de 

uma fotografia aérea é possível devido ao chamado efeito de paralaxe. 
Este efeito consiste na possibilidade de observação simultânea de um 

mesmo objeto segundo dois ângulos de observação distintos. 
Esta sensação é utilizada pelo cérebro humano para proporcionar a 

percepção de profundidade. 
Esse efeito é aproveitado ao se obterem fotografias aéreas para que se 

possa reproduzir a percepção humana de visão em profundidade. 
 Com o paralaxe do modelo estereoscópico é possível a aquisição de 
medidas de altura a partir de fotografias aéreas.  
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10.2.2.5. Mosaico e Fotoíndice 

Fotoíndice: 
 

É o conjunto de fotografias de uma região, constituído pela superposição 
das fotografias na ordem em que foram tomadas e reduzidas fotograficamente. 

A numeração das fotografias serve para facilitar a identificação da 
fotografia em que se encontra determinado acidente do terreno e a redução 
tem o sentido de proporcionar mais fácil utilização do foto-índice. 

Existindo áreas sem recobrimento estereoscópico, deve ser executado 
um vôo complementar abrangendo estas áreas. 

 O novo vôo é realizado imediatamente, orientado pelo foto-índice em 
mãos do dirigente do vôo. 

As novas fotografias são devidamente coladas no foto-índice, obtendo-
se total recobrimento estereoscópico de toda a área. 

Mosaico: 
É a reunião das fotografias de uma região, recortadas e coladas na 

escala em que foram tomadas.  
Os mosaicos podem ser simples ou controlados. A diferença é que nos 

mosaicos controlados são assinalados, os acidentes mais importantes, tanto os 
naturais quanto os artificiais. 

Utilizam-se também pontos de controle para fazer a montagem dos 
mosaicos controlados. 

 

10.2.2.6. Estereoscopia 
 
A estereoscopia é o processo que permite a visão estereoscópica, ou 

seja, a visão tridimensional ou 3 D. 
 Pessoas com visão normal têm naturalmente a visão binocular e 
percepção de profundidade através de estereoscopia. 
 A visão binocular dá o registro da profundidade entre os objetos à nossa 
frente. Ela se fundamenta em um só objeto visto pelos dois olhos 
separadamente, isto é, com posições de observação diferentes. 
 No caso da visão normal, uma imagem corresponde a cada olho. Em 
seguida, o cérebro realiza um processo chamado fusão estereoscópica, o qual 
possibilita a visão em três dimensões. 
 

10.2.2.7. Estereoscópios 

 
São instrumentos óticos que permitem examinar as fotografias em três 

dimensões.  As duas fotografias do par estereoscópio são colocadas no plano 
focal das duas lentes, permitindo que sejam vistas separadamente pelos dois 
olhos, semelhante às condições da visão normal, observando um objeto 
distante. 
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A função essencial dos estereoscópicos é a de permitir ao observador 
manter os eixos visuais paralelos entre si, sem lhe causar desconforto. 

 
 

 
 

Estereoscópio de bolso (à esquerda) e estereoscópio de espelhos com barra de paralaxe 
montada sobre as fotos (à direita). 

 

10.2.2.8. Restituição Aerofotogramétrica 
 
Com os produtos do vôo aerofotográfico, apoio terrestre e 

aerotriangulação temos condição de iniciar a restituição estereofotogramétrica, 
executada em aparelhos estéreo restituidores analógicos ou digitais que tem a 
capacidade de visualização das três dimensões, isto é eixos X, Y e Z. 

A restituição consiste na transformação de imagens em arquivos 
vetoriais representativos, Isto é, o operador traça as feições do terreno (ruas, 
rios, curvas de nível, edificações, etc.) que são capturadas por computador 
através de sistemas CAD, separando-os em níveis de informação. Os níveis de 
informação são pré-estabelecidos por convenções cartográficas já existentes 
ou selecionadas pelo contratante do projeto. 

 

 
Equipamento de restituição 
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10.2.2.9. REAMBULAÇÃO 
 
De posse das primeiras plotagens da restituição, é feita a coleta em 

campo de pontos que ficaram obscuros nas aerofotos e nomenclatura de 
nomes de ruas, rios entre outras informações relevantes. Essas informações 
serão encaminhadas para a edição fazer a complementação dos mapas. 

 

 
Edição e complementação dos mapas 

 
 

10.3. Reambulação 

Edição de arquivos 
Nesta fase serão feitos os retoques finais nos mapas já articulados, 

inserindo-se a reambulação, carimbos, máscaras, preparação de arquivos para 
GIS, transformações, reduções de escala, entre outras complementações até a 
plotagem dos produtos finais. 

              
Edição de arquivos                                       Ploter cartográfico HP 1055CM 
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10.4. ORTOFOTOS E ORTOCARTAS. 
 

É a transformação, por via fotográfica, da projeção cônica da fotografia 
aérea em projeção ortogonal. (mapa). 
 Uma ortofoto é uma fotografia aérea retificada, geometricamente 
equivalente a um mapa convencional, obtido através de levantamentos aéreos 
ou terrestres.  
 A grande vantagem é a riqueza de detalhes do terreno que só uma 
imagem fotográfica pode representar. 
  A ortofotografia pode ser complementada com a adição de curvas de 
nível, legenda, malha de coordenadas, passando a denominar-se ortofotocarta.  
 O vôo realizado com o objetivo de confecção de ortofotocartas é previsto 
para ter um recobrimento longitudinal mínimo de 80 a 90% e um recobrimento 
lateral de 60%. 
 Este recobrimento exagerado é necessário pois deve haver uma seleção 
prévia das fotos apropriadas que constituirão os modelos estereoscópicos, 
principalmente em áreas edificadas ou em superfícies que devam apresentar 
tonalidade homogênea como rios, lagos e culturas. 
 

10.5. Fotogrametria terrestre 
 

A fotogrametria terrestre é obtida através de fotos da superfície da Terra, 
com câmaras geralmente acopladas a fototeodolitos. 

A Fotogrametria Terrestre consiste nas atividades de captação de dados 
gráficos por meio da Fotogrametria utilizando como sensor uma câmara 
métrica terrestre. 

As finalidades deste tipo de levantamento são a investigação para 
obtenção de relações precisas entre objetos e componentes do objeto 
imageado para serviços especializados de medição e controle de deformações, 
restauração de patrimônio arquitetônico ou de engenharia civil, restauração de 
monumentos e arqueologia. 
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