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Sensoriamento Remoto

É o conjunto de técnicas que permitem observar e

obter informações sobre a superfície terrestre, ou de

qualquer outro astro, sem que haja um contato físico

de qualquer espécie entre o sensor e o objeto.

Para isso, os sensores são instalados em aeronaves e

satélites artificiais.



Satélite SPOT 5
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Veículos aéreos

Veículos orbitais

Os sensores podem estar embarcados em:



Os produtos do 
sensoriamento 

remoto













Fotogrametria

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 ser classificada em: 

1) 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.

http://www2.uefs.br/geotec/topografia/apostilas/figuras3/topogr36.gif

http://d3j5vwomefv46c.cloudfront.net/photos/large/38506
3150.jpg?1314651457



A fotogrametria pode ser classificada em: 

2) Fotogrametria aérea ou aerofotogrametria: quando referente
ao trabalho fotogramétrico realizado com fotografias da
superfície terrestre, tomadas de forma sequencial por uma
câmara montada em um avião, helicóptero ou VANT (veículo
aéreo não tripulado) com aplicações principalmente na
cartografia, planejamento territorial, estudos ambientais entre
outros.

As primeiras fotografias aéreas foram tiradas de balões em 1849
com a finalidade de confeccionar mapas.



Em 1849, o Coronel Aimé Laussedat, um oficial do exército
francês, utilizou um sistema fotográfico desenvolvido por
Daguerre embarcado em um balão para obter fotos cuja
finalidade era o mapeamento topográfico.

http://www.cartografia.eng.br/artigos/naero03.php

História da aerofotogrametria



O primeiro registro de fotografia aérea obtida por um avião com uso em
mapeamento foi do Capitão Tardivo, oficial britânico, que em 1913
apresentou um trabalho descrevendo o processo em uma reunião da
Sociedade Internacional de Fotogrametria em Viena, Áustria.

http://www.cartografia.eng.br/artigos/naero03.php

Aeronaves preparadas para 
obter aerofotos



http://www.cartografia.eng.br/artigos/naero03.php

Acompanhando o desenvolvimento de
equipamentos, técnicas e materiais no
âmbito da fotografia aérea, vários
equipamentos curiosos surgiram.

Entre eles, destaca-se uma câmara 
desenvolvida e patenteada por Julius 
Neubronner em 1903 cuja particularidade 
era de ser acoplada a um pombo, pois 
pesava apenas 70 g.





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. 



http://www.geonautilus.com.br/wp-content/uploads/2011/08/aerofotogrametria.jpg

Estas sobreposições de fotografias garante a obtenção de uma visão
tridimensional ou estereoscópica de objetos de uma fotografia aérea 
devido ao chamado efeito de paralaxe. 



Aerofotogrametria:
Equipamentos

CÂMERAS FOTOGRÁFICAS 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 voo 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.



http://4.bp.blogspot.com/-
2bsM756eTE4/TWQs_qGvv0I/AAAAAAAADEg/2HkUyhx71h8/s1600/Base%2Baerofotogrametria%2Bde%2BIlhe%25C3%25BAs.JPG

Câmera aerofotogramétrica digital



Aeronaves

Aerofotogrametria:  Equipamentos



A abertura na fuselagem para a obtenção das fotografias

http://www.hiparc.com.br/images/imagem4.jpg



Propriedades do filme aerofotogramétrico

Os filmes aéreos usados para mapeamento estão normalmente
disponíveis em rolos de 75 a 150 m de comprimento com largura 25 cm.

A estrutura do filme aéreo é composta de uma base de estável de
poliéster intercalada entre uma (ou mais) camada(s) finas de uma
emulsão fotosensível e outra camada de apoio para proteção do
poliéster. Esta base possui espessura variável (0,06 a 0,18 mm) de
acordo com as necessidades de estabilidade e comprimento do filme.



Tipos de filmes aéreos

Preto & branco 
O filme aéreo Preto & Branco (P&B) é mais usado nas fotografias 
aéreas pelo seu custo relativamente baixo e pela sua resposta 
espectral ser bem próxima do espectro visível pelo olho humano. 



Tipos de filmes aéreos
Colorido

Apresentam uma riqueza muito grande detalhes.  Em contra 
partida, possuem muito mais sensibilidade aos fenômenos 
atmosféricos como bruma, névoa, poluição do que o filme P&B. 
Mais caros.



Tipos de filmes aéreos
Infravermelho

Três camadas de emulsão com sensibilidade aos seguintes comprimentos de onda : verde (500 nm até
575 nm), vermelho (575 nm até 675 nm) e próximo do infravermelho (675 nm até 900 nm).
As principais vantagens são melhor penetração na névoa atmosférica, melhor realce das imagens de
alguns objetos na fotografia, principalmente com a delineação entre corpos de água e vegetação,
diferenciação entre folhosas e coníferas, distinção entre vegetação sadia e estressada.



Comparação: foto colorida x Infra vermelho

(fonte: SDS, 2012)



Comparação: foto colorida x Infra vermelho



Comparação: foto 
colorida x Infra vermelho



http://www.topocart.com.br/topo/userfiles/image/ultracam-XP.jpg

Algumas modernas câmeras aerofotogramétricas digitais 
também possuem sensor para o infravermelho próximo



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 



Fatores que afetam a qualidade das fotos

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 d o satélite, pois o
sensor precisa da luz visível e infravermelho próximo. Estas regiões
aparecerão, na imagem, como manchas brancas.



Fatores que afetam a qualidade das fotos

2 – Condições atmosféricas

- 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.

- 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 ele mento 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. 



Fatores que afetam a qualidade das fotos

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.



Fatores que afetam a qualidade das fotos

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 voos
fotogramétricos.



Fatores que afetam a qualidade das fotos

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. 



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)

http://www.aerosat.com.br/aero/faixas_voo.jpg



Principais elementos do aerolevantamento

• Localização da região e delimitação da área a ser fotografada,
o que inclui um mapa de voo com as linhas de voo

• Dados do projeto
• Dados sobre a câmara fotográfica
• Escala das fotos; altitude de voo, altura do voo e altitude

média do terreno
• Superposição longitudinal e lateral
• Intervalo de exposição das fotos
• Número de faixas e direção do voo, número de fotos por

faixa, número 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)

• Autorizações legais e previsão meteorológica



Mapa de Voo

- Especifica a área a ser fotografada
- Linhas de voos como os respectivos azimutes
- Coordenadas do início e do fim da faixa
- Pontos de entrada na faixa (5 km antes do início)
- Fornece limites e linhas de voo
- É preparado sobre mapas pré-existentes, fotografias
aéreas, mosaicos ou imagens de satélites
- Atualmente, o mapa deve ser convertido em
coordenadas para o sistema de gerenciamento de voo,
baseado na navegação com o auxílio de GNSS
- 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 Voo



CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS PARA O 
AEROLEVANTAMENTO

- 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 preferencialmente quando as 
árvores estão com menos folhas. 



CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INADEQUADAS PARA O VÔO FOTOGRAMÉTRICO



http://www.aerosat.com.br/copaca
banalarge.jpg

Feito o voo, são 
obtidas as 

fotografias aéreas, 
porém:

Sem localização
Sem coordenadas
Sem toponímias



Apoio de campo ou terrestre com receptores GNSS
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 voo, são marcados pontos notáveis e
facilmente foto identificáveis para que possam ser levantados em
campo através de receptores de satélites GNSS.



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 digitais e processados por
softwares específicos.



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

http://www.aerocarta.com.br/imagens/area/aerofotogrametria/aerofotogrametria.jpg



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.

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-828/image004.jpg



FOTOINTERPRETAÇÃO
É a arte e técnica de examinar as imagens dos objetos 

nas fotografias e de deduzir a sua significação



Principais características dos 
Aerofotogramas:

• é uma projeção central ou cônica;
• a escala varia em função da inclinação da foto e 
das diferenças de nível;
• a representação geométrica dos objetos é 
afetada por deslocamentos devido ao terreno, à 
inclinação do eixo ótico e às distorções da lente;
• todos os objetos são visíveis
• a representação da imagem é tridimensional



Nas fotografias a projeção é central ou cônica

Ver imagem e seu efeito perspectivo



MARCAS FIDUCIAIS E CABEÇALHOS
NAS FOTOGRAFIAS AÉREAS

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.

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.

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



Cálculo da  escala e altura de voo



Cálculo da escala e altura de voo

OBS: Câmeras métricas podem ser classificadas 
quanto a sua  distância focal:
a) Pequena: f = 55 a 100mm.
b) Normal: f = 152 a 210mm.
c) Grande: f = 305 a 610mm



Estereoscópios 

São instrumentos ópticos que permitem examinar as fotografias em
três dimensões. As duas fotografias do par estereoscópico 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.



Os elementos básicos de reconhecimento em 
uma fotografia aérea são:

Dados dos cabeçalhos:
- marcas fiduciais; executante, escala média do voo, data, 

números da faixa e foto

Na área fotografada:
- Tonalidade / cor
- Forma
- Padrão
- Densidade
- Declividade
- Textura
- Tamanho
- Sombra
- Posição
- Adjacências (ou convergência de evidências)



Exercício de fotointerpretação:

Com base no conjunto de fotografias aéreas escolhidas, faça a
fotointerpretação da fotografia central, observando no mínimo e
seguinte roteiro:

• Defina a legenda dos elementos a serem cartografados
(hidrografia, sistema viário, vegetação, cobertura do solo etc);

• Localize a fotografia em cartas topográficas. Obtenha as
coordenadas dos limites da foto central;

• Fixe o papel vegetal sobre a fotografia central. Copie as marcas
fiduciais e dados do cabeçalho sobre o overlay;

• Marque o ponto central da fotografia central e das contíguas , na
central;

• Usando estereoscópio, estude a fotografia, identifique as feições
e elabore o overlay, com o máximo de informações possíveis
sobre a área;

• Anexe este overlay e sua respectiva foto aérea ao relatório do
próximo trabalho.


