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Fotogrametria

• Fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informação
confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos
de registro, medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões
de energia eletromagnética.

Photos = Luz Gramma = desenhado ou escrito Metron = “medir”



Fotogrametria

• Fotogrametria métrica: métodos de obtenção de dados quantitativos 
como:

• Distâncias, Ângulos, Áreas, Volumes, Elevações e formas de objetos.

• Fotointerpretação: obtenção de dados qualitativos a partir da análise 
das fotografias.

Forma e Tamanho

Padrão, Textura e Tonalidade



Classificação da Fotogrametria



Sensoriamento Remoto e 
Aerofotogrametria

Abrangência Espacial

Princípios Básicos



Sensoriamento Remoto e Aerofotogrametria

Remotely Piloted Aircrafts (RPAs)

Aeronaves
Satélites





Evolução do Sensoriamento Remoto

• 1822 - Desenvolvimento da teoria da luz;

- Newton : decomposição da luz branca;

- Utilização de uma câmara primitiva;

• 1839 - Desenvolvimento de equipamentos ópticos;

- Pesquisas de novas substâncias fotosensíveis;

• 1859 - Utilização de câmaras fotográficas a bordo de balões;

• 1903 - Utilização de fotografias aéreas para fins cartográficos;

• 1909 - Tomadas de fotografias aéreas por aviões;

• 1930 - Coberturas sistemáticas do território para fins de levantamento de
recursos naturais; (Projeto RadamBrasil)

• 1940 - Desenvolvimento de equipamentos para radiometria sensíveis à radiação
infravermelha;

- Utilização de filmes infra-vermelho na II Guerra, para detecção de camuflagem;

• 1944 - Primeiros experimentos para utilizar câmaras multiespectrais;

• 1954 - Desenvolvimento de radiômetros de microondas;

• - Testes iniciais visando a construção de radares de visada lateral;

1961 - Desenvolvimento de processamentos ópticos e

digitais;

- Primeiros radares de visada lateral;

1962 - Desenvolvimento de veículos espaciais

tripulados e não tripulados;

- Lançamentos de satélites meteorológicos;

- Primeira fotografia orbital MA-4-Mercury;

1972 - Fotografias orbitais tiradas pelo programa

Gemini;

- Surgem outros programas espaciais envolvendo

satélite de recursos naturais: SEASAT, SPOT, ERS,

LANDSAT;

1983 - Lançamento do Landsat 4, SIR-A, SIR-B,

MOMS;

1991 - Lançamento de ERS-1.



Pai da Fotogrametria

Os primeiros experimentos para verificar o uso da fotogrametria em mapeamento topográfico
foram conduzidos pelo coronel francês Aimé Laussedat, em 1849, que obteve fotografias a
bordo de balões. Percebendo as dificuldades então existentes para a obtenção de fotos aéreas,
Laussedat concentrou seus esforços no mapeamento usando fotogrametria terrestre. Em
reconhecimento ao seu pioneirismo, Laussedat recebeu o título de "Pai da Fotogrametria".



Aerofotogrametria

A invenção do avião permitiu um grande avanço na fotogrametria, que era,
até então, praticamente limitada à fotogrametria terrestre. Em 1913, o avião
foi utilizado pela primeira vez para a tomada de fotografias aéreas com o
objetivo de mapeamento. Durante a Primeira Guerra as aerofotos foram
intensamente utilizadas, especialmente em atividades de reconhecimento. No
período entre as duas Guerras Mundiais, a Aerofotogrametria tornou-se uma
tecnologia largamente utilizada para a produção de mapas.



Processo 
Fotogramétrico 
Tradicional



Fatores que influenciam a Fotogrametria

• Ser humano:

• Distancia focal da lente;

• Altura de voo ;

• Combinações de filmes ou filtros em câmeras analógicas.

• Natureza

• Ângulo de incidência do solo;

• Bruma Atmosférica;

• Chuva;

• Vento.



O que é Estereoscopia?
Percepção Estereoscópica de Profundidade - Visão Binocular
Normal . Todas as pessoas que possuem visão normal têm
visão binocular (em três dimensões) durante todo o tempo em
que estão com os olhos abertos.

A visão binocular dá o registro da profundidade entre os
objetos à nossa frente. Ela se fundamenta em duas imagens de
um só objeto visto pelos dois olhos separadamente, isto é, com
posição 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.

Área de Sobreposição



É bom saber que:

Par Estereoscópico ou Estereopar – É o par de fotografias suscetíveis de serem observadas estereoscopicamente;

Estereograma – É o estereopar depois de montado convenientemente para ser observado em estereoscopia;

Estereomodelo ou Modelo Estereoscópico – É a imagem tridimensional que podemos observar com o par de fotografias
com o par de fotografias aéreas ou par estereocópico;

Ponto ou Centro Transferido – Quando o par estereoscópico está montado o ponto central de uma foto aparece também na
lateral da foto adjacente. Cada foto tem então um ponto central e dois transferidos correspondentes aos pontos centrais das
fotos adjacentes.



Estereoscópios

Lentes (bolso), espelho e microscópicos



Estereoscopia Digital 



Paralaxe



Paralaxe Parcial
É o deslocamento aparente de um referencial, causado pelo deslocamento do observador.

O sentido positivo coincide na medida das paralaxes coincide de um ponto

coincide com o sentido positivo das coordenadas cartesianas de um ponto. Ex: X’A é

positivo e X”A é negativo.

X’A X”A

X”BX’B

A’ A”

B”
B’



Paralaxe Absoluta

Ou paralaxe horizontal total de um 

ponto é a diferença algébrica das 

duas paralaxes parciais obtidas de 

duas fotos sucessivas  (ou seja, do 

par estereoscópico). É representada 

pela letra maiúscula “P” e com 

índice igual ao nome do ponto de 

interesse.

PA= X’A – X”A

PB= X’B – X”B

dp=PB - PA

Paralaxe Absoluta



Propriedades da Paralaxe

1. Pontos com igual paralaxe total tem a mesma

cota;

2. Pontos com maiores paralaxes totais terão cotas

maiores;

3. Pontos com menores paralaxes totais terão

cotas menores;



E se não temos um avião um 
restituidor digital e softwares que 
custam mais de 
1 milhão U$? Danou-se?
Pode usar um”drone?”



“Drone”

“Drone” é apenas um termo
genérico, sem amparo técnico ou
definição na legislação. Não use
o termo drone ou vai parecer um
“moleque tuiteiro de 13 anos”

https://www.drondrones.com.br/


VANTVANT (Veículo Aéreo Não Tripulado),
No Brasil, segundo a legislação
pertinente (Circular de Informações
Aéreas AIC N 21/10), caracteriza-se
como VANT toda aeronave projetada
para operar sem piloto a bordo. Esta,
porém, há de ser de caráter não
recreativo e possuir carga útil
embarcada.

Em outras palavras, nem todo “drone”
pode ser considerado um VANT, já que
um Veículo Aéreo Não Tripulado
utilizado como hobby ou esporte
enquadra-se, por definição legal, na
legislação pertinente aos aeromodelos e
não a de um VANT.

https://www.drondrones.com.br/drones-na-vigilancia


RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Há dois tipos diferentes de VANT. O primeiro, mais
conhecido, é o RPA (Remotely-Piloted Aircraft / em
português, Aeronave Remotamente Pilotada).

Nessa condição, o piloto não está a bordo, mas controla
aeronave remotamente de uma interface qualquer
(computador, simulador, dispositivo digital, controle
remoto, etc.).

Diferente de outra subcategoria de VANT, a chamada
“Aeronave Autônoma” que, uma vez programada, não
permite intervenção externa durante a realização do voo.
COMO NO BRASIL A AERONAVE AUTÔNOMA TEM
O SEU USO PROIBIDO, tratemos a partir daqui apenas
das RPA.

A chamada RPA, enfim, é a terminologia correta quando
nos referimos a aeronaves remotamente pilotadas de
caráter não-recreativo.

https://www.drondrones.com.br/inspecoes


Fotogrametria por RPAs Classe 3



Fotogrametria por RPAs Classe 3

• Para a Agência Nacional de Aviação Civil (2016), uma remotely-
piloted aircraft (RPA) é toda aeronave não tripulada pilotada a partir
de uma estação de pilotagem remota (RPS) com finalidade diversa de
recreação, a exemplo de todos os trabalhos realizados nas atividades
agropecuárias feitos com drones.



Indicadores Qualitativos e Quantitativos

Resolução de Problemas!

http://blog.droneng.com.br/category/fotogrametria/page/2/



Tipos de RPAs

Asa Fixa

Asa Rotativa

R$ 5.000 a < R$ 200.000

• Usado na silvicultura e 

agricultura/pecuária

• Cobre facilmente 5500 hectares 

em um único voo

• Precisa de uma ampla área aberta 

para pouso e decolagem

• Bem mais caro

• Autonomia de voo inferior a 30 

minutos

• Necessita de dois voos ou mais 

para cobrir 5500 hectares

• Ideal para voos em áreas urbanas 

ou com restrição de pouso e 

decolagem

http://blog.droneng.com.br/multirotor-ou-asa-fixa/



Tipos de Sensores Embarcados
(Carga útil)









LASER + GPS + IMU + COMPUTER













Custo dos RPAs

• Quando se considera o uso de RPA de baixo custo para fotogrametria
digital, a aeronave é o equipamento menos oneroso.

• Além da RPA, ainda serão necessários um GNSS (Global Navigation
Satellite System) de portadora L2 para estabelecer os pontos de
controle no solo (Berveglieri; Tommaselli, 2015), um computador
Workstation com configuração mínima de memória RAM de 32
gigabytes e placa de vídeo dedicada de 8 gigabytes, além da licença do
software específico de fotogrametria com RPAs, o que pode elevar o
investimento inicial a mais de R$ 100 mil.



Alternativas de Custo

• Aluguel de um receptor GNSS (200-300 reais por dia)

• Processamento online em sites especializados no processamento das
imagens para obtenção de ortofotos, modelos digitais de superfície
(MDS), modelos digitais do terreno (MDT), curvas de nível, ortofotos
de índice de vegetação, nuvem de pontos, entre outros produtos.



Classificação de RPAs

• Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (2016), a classificação das 
RPAs é feita de acordo com o peso máximo de decolagem (PMD) ordenado 
da seguinte maneira:
• a) Classe 1: RPA com PMD maior que 150 kg.
• b) Classe 2: RPA com PMD maior que 25 kg e menor ou igual a 150 kg.
• c) Classe 3: RPA com PMD menor ou igual a 25 kg.

• As RPAs também podem ser classificadas de outras formas, considerando:
• a) Motorização elétrica, a combustão ou híbrido (elétrico e a combustão).
• b) Arquitetura da aeronave: asa fixa, multirrotor ou híbrido (decolagem
• com um multirrotor e após atingir altura de cruzeiro assume a dinâmica
• de um modelo de asa fixa).
• c) Autonomia de voo.
• d) Altitude de voo.



Regularização do RPA

• Homologação do sistema de comunicação do RPA na Anatel (muitos
RPAs do mercado já vem com esta certificação).

• Cadastro do RPA na ANAC

• Contratação do seguro Reta (Responsabilidade do Explorador ou
Transportador) deve ser renovado todo ano

• Autorização de voo no Decea/Sarpa (Sistema online)

• Para cada missão de voo



Remotely Piloted Aircracft (RPA) vs. Imagem Orbital Óptica (30 

cm)



http://blog.droneng.com.br/e-possivel-realizar-fotogrametria-com-phantom/

~5.000



Anafi Parrot

Ebee-X

~11.000

~100.000



Princípios Básicos do Levantamento Fotogramétrico com RPAs

(Remotely Piloted Aircrafts)



Parâmetros para a elaboração dos planos de 
voo

• O sucesso da missão de mapeamentos com RPAs começa com a
definição do plano de voo adequado para cada objeto de interesse que
se pretende mapear, mas o bom desempenho dos trabalhos envolve
inúmeras possibilidades de combinações:

• Alturas de voo;

• Velocidade de cruzeiro da RPA;

• Configuração das câmeras;

• Luminosidade do dia;

• Características do ambiente;

• Sobreposição lateral e longitudinal das linhas de sobrevoo.



A escala de uma foto está ligada diretamente a

distância focal (f) e a altura de voo (H’), assim

pode-se utilizar a fórmula 1/E = f / H’ para

calcular a escala, sendo a distância focal dada em

milímetros e a altura de voo em metros.

Câmera Sony a600

Distância focal = 16 mm

Altura de Voo = 100 metros

Escala da foto

1 / E = 16*10^-3 m / 100 m = 0,00016, assim

1/0,00016 = 6250

E= 1/6250

H = 1580 H’ = 1580-298 = 1282 m

h= 298 m

f = 210 mm

E? 0,210/1282 m = 0,0001638

E =1:6104

Escala da Foto, Altura do Voo e GSD



Ground Sampling Distance (GSD)

GSD: O GSD significa quanto em centímetros um pixel da imagem aérea irá representar

no solo (Bethel et al., 2001). Se o projeto fotogramétrico for para mensurar grandes áreas

(estradas, pastagens, focos de desmatamento, etc.), provavelmente, um GSD entre 7 cm e

10 cm será suficiente. Se o interesse for o inventário de florestas nativas deve-se planejar

obter ortofotos com GSD entre 3 cm e 5 cm.



Cálculo do GSD

Sony a600 tem comprimento do sensor de 23,5 x 15,6 mm e a imagem tem 6000 x
4000 pixels

Tam_pixel_x = Comp. sensor / Comp. imagem = 23,5 / 6000 = 0,0039166 mm/pixel

Tam_pixel_y = Altura sensor / Altura imagem = 15,6 / 4000 = 0,0039 mm/pixel

Tamanho do pixel = 0,0039 mm ou 3,9 micrometros
E = Escala

Den_escala = denominador da escala

F = distância focal

Altura do voo = H’

Tam_pixel = tamanho do pixel

GSD = Ground sampling distance



Cálculo do GSD

Sony a600 tem comprimento do sensor de 23,5 x 15,6 mm e a imagem tem 6000 x
4000 pixels

Tam_pixel_x = Comp. sensor / Comp. imagem = 23,5 / 6000 = 0,0039166 mm/pixel

Tam_pixel_y = Altura sensor / Altura imagem = 15,6 / 4000 = 0,0039 mm/pixel

Tamanho do pixel = 0,0039 mm ou 3,9 micrometros
E = Escala

Den_escala = denominador da escala

F = distância focal

Altura do voo = H’

Tam_pixel = tamanho do pixel

GSD = Ground sampling distance



100

0,016
=

𝐺𝑆𝐷

0,0000039

𝐻′ = 100 𝐺𝑆𝐷 = 6250 × 0,0000039

𝐺𝑆𝐷 = 0,024375 𝑚
Ou 2,43 cm

𝐺𝑆𝐷 =
𝐻′

0,016
× 0,0000039

𝐻′ = 125 𝐺𝑆𝐷 = 6250 × 0,0000039

𝐺𝑆𝐷 = 0,03046875𝑚
Ou 3,05 cm



Variação da Altitude de 50 metros

H’ = H – h

H’ + h = H

100+50 = 150

125+50 = 175

150+50 = 200

𝐻′ = 100 𝐺𝑆𝐷 = 6250 × 0,0000039

𝐺𝑆𝐷 = 0,024375 𝑚
Ou 2,43 cm

𝐻′ = 125 𝐺𝑆𝐷 = 6250 × 0,0000039

𝐺𝑆𝐷 = 0,03046875𝑚
Ou 3,05 cm

Processamento das imagens do Vant o

programa fará uma reamostragem dos pixels,

deixando-os todos do mesmo tamanho,

normalmente fica maior, ou seja, se o

planejamento foi feito para um GSD de 2,4 cm,

porém devido ao relevo certas áreas ficaram

com GSD de 3 cm.





Recobrimento Longitudinal
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Recobrimento Lateral (transversal)
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Sobreposição das Fotos

● Sobreposição: as fotografias realizadas durante o aerolevantamento são
sequenciais.

● Dessa forma é possível ajustar o índice de sobreposições dessas imagens,
indicando o quanto de uma foto irá incidir, sobrepor a outra.

● Esse índice de sobreposição influencia na qualidade do mapa gerado,
sendo que a porcentagem ideal costuma ser de 70% lateral e 80% frontal.



Quanto maior a quantidade de pontos correspondentes

entre duas fotos maior a quantidade de pontos 3D

formados.

Sistema Inercial (Angulação da Câmera)

Posição da Aeronave (Atitute)

Multirotor tem o Guimble e não tem sistema inercial

GPS de Navegação 



Imagem Georreferenciada

Todos os pixels tem coordenadas conhecidas!



Produto que guarda informações de altura!

Estereoscopia



MDS MDT 

Filtragem!

Curva de Nível



Aerotriangulação (Busca de Pontos 
Homólogos)





Ajuste da Câmera

• Carga útil da aeronave (payload) – Sistem GNSS, câmeras, sensores de proximidade e bússolas,
dentre outros sensores).

• Após a coleta das imagens, é necessário utilizar um software de fotogrametria digital para construção
das ortofotos (Perin et al., 2016).

• Para a formação do mosaico da ortofotografia digital utilizam-se na maioria dos casos os recursos do
algoritmo SIFT (scale-invariant feature transform) Planos de Voo Semiautônomos para Fotogrametria
com Aeronaves Remotamente e suas variantes (Lowe, 2004).

• O SIFT é um método de extração de características invariantes à escala e rotação (pitch, yaw e roll)
em imagens digitais (Lowe, 1999; Brown; Lowe, 2007; Tsay; Lee, 2012; Nex et al., 2015), no caso em
questão, de imagens aéreas. O procedimento do algoritmo permite eliminar pontos com baixo
contraste, sensíveis a ruídos e localizados ao longo de bordas.

• Cada imagem captada pela aeronave possui uma oscilação de ângulo distinta do nadir (ângulo de 90°
perpendicular ao solo) em decorrência da “atitude” da RPA.

• A atitude da aeronave durante o voo reflete todo o movimento da RPA, considerando um eixo triplo
(pitch, yaw e roll), que o gimbal eletrônico do multirrotor busca compensar (DJI, 2018b).

• Mesmo que o trabalho do gimbal corrija a maioria das oscilações, o algoritmo do software refina o
ajuste e possibilita a formação da ortofoto perfeita.





Sensibilidade do sensor da câmera a luz

ISO 100

Abertura do Diafragma

Velocidade de abertura do obturador - Shutter



Rolling Shutter

A velocidade de abertura do obturador é fortemente relacionada

com a velocidade da RPA e sua altura de voo, portanto, quanto

mais rápida e mais baixa (menor distância entre o drone e a

superfície mapeada), mais rápida deverá ser a abertura do

obturador, caso contrário será observado o efeito rolling shutter.



Pontos de Controle

● Pontos de controle: são pontos de referência em solo, definidos com um
GPS de alta precisão, que tem como intuito registrar as suas coordenadas
exatas. Os pontos de controle devem ser identificáveis e visíveis nas
fotografias. Podemos usar como referência alvos naturais ou artificiais, como
marca de tinta no chão, por exemplo.

● Esta ferramenta é utilizada para aumentar a acurácia do mapeamento gerado
pela aeronave no momento do voo, podendo diminuir para até três
centímetros a margem de erro.

Processo estatístico chamado ajustamento das observações!

Os pixels das imagens serão corrigidos através dos pixels com coordenadas conhecidas em solo (pontos de controle).



Não há como atestar a confiabilidade, o nível de confiança do projeto, se não forem utilizados pontos de apoio em

solo.

Além disso, é importante exigir os relatórios de processamento dos pontos de apoio e da aerotriangulação

(processamento das imagens).



Pontos de Controle e de Verificação (Check)

• Ponto de controle é utilizado no pós-processamento das imagens,
enquanto os pontos de check ou verificação não são utilizados no
processamento. Eles são utilizados para comparar uma medida (ponto)
em solo com o mesmo ponto na imagem.

• Não há como atestar que seu produto é acurado, ou seja, que é
confiável, se você não utilizou pontos de check, ou verificação.



Ortorretificação

● Ortorretificação: tem como finalidade corrigir geometricamente a
imagem, pixel por pixel, das distorções decorrentes do relevo,
transformando a foto de uma projeção cônica para uma perspectiva
ortogonal e, assim, mantendo a constância da escala em toda a imagem
ortorretificada.



Ortoretificação



Ortoretificação

A ortorretificação tem por objetivo gerar uma imagem em que as distorções internas (do sistema) e 

externas (da paisagem) são corrigidas, tornando as coordenadas mais precisas, e corrigindo os efeitos 

de perspectivas e a influência do relevo (vales e morros) sobre a geometria da imagem.



Precisão do Levantamento

● Precisão: quando falamos em "aerolevantamento" existem dois tipos de
precisão – a precisão geográfica e a precisão de medições.

● Precisão geográfica/espacial: baseada em coordenadas geográficas de GPS,
representa o espaço e os fenômenos que nele ocorrem.

● A precisão geográfica em RPAs, sem uso de RTK ou pontos de controle,
costuma considerar uma margem de 1 a 3 metros de erro de posicionamento -
vale ressaltar que utilizando-se de pontos de controle ou de RTK, a precisão
se torna centimétrica.

GSD = 10 cm

Precisão no X e Y = 1 a 1,5 X GSD (10 a 15 cm)

Precisão no Z = 2 a 3 X GSD (20 a 30 cm)



Topografia de Solo X Fotogrametria























~R$ 4.000/ano

~R$ 12.000/ano



Processamento de 
Aerofotogrametria com RPAs

Próxima Aula!


