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FUNDAMENTOS DE FOTOINTERPRETAÇÃO 
 
Conceitos Básicos 
 
Fotointerpretação  
É o ato de examinar produtos fotográficos com a finalidade de identificar objetos e determinar seus 
significados. Esta atividade está relacionada com o conhecimento do fotointérprete e com o sistema de 
sensoriamento remoto utilizado. 
 A fotointerpretação é uma técnica e precisa então estar ligada a algum ramo profissional (geografia, 
arquitetura, geologia, engenharia, etc). Muitas dessas técnicas dependem de medições sobre as 
fotografias aéreas e essas medições constituem o objetivo da fotogrametria. Precisamos então da 
compreensão de aspectos da foto, contudo sabe-se que a fotogrametria se ocupa das características das 
fotografias enquanto o fotointérprete das características das imagens contidas nas fotografias aéreas.  
O princípio básico da coleta e interpretação dos dados relaciona-se com o estudo em áreas difíceis de 
serem observadas in loco devido ao acesso ou a dimensão e que precisam ser estudas de um modo 
abrangente em sua totalidade. Por exemplo, no campo observam-se árvores, em um produto 
fotográfico percebe-se uma floresta.  
Cartas topográficas e planimétricas são produzidas a partir de fotografias aéreas. É importante lembrar 
que imagens fotográficas são permanentes representações das feições originais o que permite 
comparações temporais. 
 
“Fotogrametria  é a ciência aplicada que se propõe a registrar, por meio de fotografias métricas, 
imagens de objetos que poderão ser medidos e interpretados” (Fagundes Tavares,1991). 
Esta definição ampliada inclui a interpretação de fotografias, como uma função de importância quase 
igual, vez que a capacidade de reconhecer e identificar uma imagem fotográfica é, com freqüência, 
tão importante quanto a capacidade de deduzir a sua posição a partir de fotografias. A fotogrametria 
passa então a atender, não apenas, ao cartógrafo, mas a diversos técnicos ou especialistas, no amplo 
campo da fotointerpretação, por exemplo, o engenheiro, o urbanista, o geólogo, o geógrafo, o 
oceanógrafo, o meteorologista, o agrônomo, o militar, o economista, etc. 
 
Classificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensoriamento Remoto Ciência e tecnologia que permite aquisição de informações sobre objetos ou 
fenômenos, com a utilização de sensores sem que haja contato físico entre eles. 
 



"Processo de captação de informações dos fenômenos e feições terrestres, por meio de sensores, sem 
contato direto com os mesmos, associado a metodologias e técnicas de armazenamento, tratamento e 
análise destas informações." (Divino Figueiredo) 
 

Aerolevantamento - > Realização das observações, ou coleta de dados com o emprego de 
equipamentos aerotransportados. Sistema sub-orbital (Avião) -> Fotografias Aéreas 
 

 Sistemas Orbitais (Landsat, Spot, CBERS, IKONOS, etc.) -> Imagens Orbitais 
 
Princípio básico: a transferência de dados do objeto para o sensor é feita através de ENERGIA – 
ENERGIA ELETROMAGNÉTICA ou radiação eletromagnética (REM).  
A energia solar é a base dos princípios que fundamentam essa tecnologia. 
 
 
O Espectro Eletromagnético 

 
A obtenção de informações a partir de dados de SR baseia-se no estudo das interações entre a energia 
eletromagnética e os alvos da superfície terrestre. 
 
As características particulares como cada alvo ABSORVE, REFLETE OU EMITE radiação ao longo 
do espectro eletromagnético definem as faixas espectrais mais adequadas à obtenção de informações 
sobre determinado objeto. 
- A radiação com comprimentos de onda inferiores a 0,3 µm (raios gama, raios X e radiação ultra-
violeta) não é praticamente transmitida pela atmosfera. 

- A região entre 0,38 µm e 3,0 µm corresponde a porção refletida do espectro. Esta subdivide-se  em 3 
regiões: visível (0,38 - 0,72µm), infra-vermelho próximo (0,72 – 1,3µm) e infra-vermelho médio (1,3 
-3,0µm). 

Os sensores termais operam entre 7 - 15µm (Infra-vermelho termal ou emissivo). 

Na região das microondas, os sistema sensores operam numa região do espectro caracterizada por 
ondas de 1 mm e 1m. A REM nesta faixa tem sido utilizada em SR, pois sua pouca atenuação pela 
atmosfera ou pelas nuvens propicia um excelente meio de uso de sensores de microondas (radar) em 
quaisquer condições meteorológicas. 

 

 
 
 



 

 
 

 
Níveis de aquisição de dados  
 
A altitude do sensor em relação à superfície imageada é um fator de grande interferência, não só na 
intensidade e qualidade do sinal, como nas formas de registros e análise dos dados. A altitude do 
sensor em relação ao alvo, ou seja, a distância alvo-sensor define o que se convencionou chamar de 
nível de aquisição de dados. Existem basicamente 3 níveis de coleta de dados por SR.  
 
1 - Nível de laboratório / campo: Trabalha-se com porções reduzidas dos alvos e estuda-se seu 
comportamento espectral, quase sem interferência de fatores ambientais. A área analisada por este 
método é reduzida e pode-se obter a curva espectral do objeto a partir de radiômetros. 
A medida em que um sensor é colocado mais distante do objeto de interesse, sua caracterização 
espectral torna-se mais complexa, pois em laboratório é possível fixar variáveis como: ângulo de 
incidência, potência do fluxo incidente; e ainda, na medida em que aumenta a altitude do sensor em 
relação ao alvo a camada atmosférica também aumenta. 
Apesar da aquisição de dados de sensoriamento remoto em nível de laboratório serem importantes 
para melhor extração de informações sobre as propriedades do objeto, para grande parte das 
aplicações, é necessária uma cobertura extensa do terreno. Daí as vantagens do SR em nível de 
aeronave e orbital. 
Exemplo: radiômetro. 
 

 
 



2 - Nível de aeronave: A energia registrada pelo sensor não se refere a um determinado objeto mais 
sim a um arranjo de objetos da cena. Alguns podem ser identificados individualmente por sua 
configuração. Neste nível podem ser obtidas imagens fotográficas em preto e branco, colorido e em 
diferentes escalas. 
 
Exemplo: Câmara fotográfica aérea, sensor de microondas.  
 

 
 
 
3 - Nível orbital: Considera-se a aquisição de dados de sensoriamento remoto em nível orbital, 
quando realizada através de equipamentos sensores abordo de satélites artificiais. 
Neste nível os satélites transmitem os dados por ondas de rádio, das quais se extraem dados e imagens 
que por sua vez são armazenados em meios magnéticos (fitas), óticos (CDs) e em papel. 
 
Do ponto de vista da aquisição regular o aspecto multitemporal e multiespectral, das informações em 
nível orbital é mais eficiente do que em nível de aeronave. 
Exemplos: TM (Landsat), HRV (Spot), AVHRR (NOAA)  
 
 

 



BREVE HISTÓRICO 
 
A concretização da fotografia aérea como elemento essencial para o mapeamento aconteceu com a 
criação da ciência chamada Aerofotogrametria e a sua maior evolução aconteceu no período das 
Guerras Mundiais com o seu uso constante para fins militares. 
 
Com o final dos períodos de conflitos e com a descoberta de novos processos, equipamentos e 
materiais, a fotografia aérea tornou-se um produto de valor inestimável para o planejador, pesquisador 
e empreendedor, além de ser a matéria prima para o trabalho do cartógrafo. 
 
 
Alguns autores colocam a origem do SR ligada ao desenvolvimento dos sensores fotográficos. 
O Manual of Remote Sensing (ASP, 1975) divide a história do SR em dois períodos principais: o período de 
1860 a 1960 no qual o SR era baseado na utilização de fotografias aéreas e o período de 1960 até os dias atuais, 
caracterizado pela multiplicidade de sistemas sensores e melhoria dos sistemas de processamento eletrônico de 
dados por computadores. 
 
- O SR é fruto de um espaço multidisciplinar que envolve campos da física, química, nas biociências e 
geociências, na eletrônica, nas ciências da computação, etc. 
 
• Há pouco mais de um século atrás, o gerenciamento dos recursos naturais era colocado nas observações 

diretas de campo. Na metade do séc. XIX foram feitas as primeiras fotografias por meio de balões. 
• 1839 - Invenção do processo fotográfico (Louis Jacques Mandi Daguerre) 
• 1859 - Primeiras fotos aéreas com balões. 
• 1892 - Descoberta do método estereoscópico de observação dos fatos em 3D (Pulfrich) 
 O grande passo do SR foi dado com o desenvolvimento do avião início do séc. XIX. 
• 1909 - Tomadas das primeiras fotos aéreas (Irmãos Wright) 
Em conseqüência ocorreu o aperfeiçoamento de sistemas óticos e mecanismos de exposição automática. 
Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), observou-se um grande impulso da fotografia aérea. 
Os exércitos usavam fotografias para obtenção de informações militares, o que iria converter a fotografia de um 
passatempo do final do séc. XIX, em uma técnica de documentação tão usada em nossos dias. 
• 1931 - Conhecimento sobre o comportamento espectral de objetos da superfície - desenvolvimento do filme 

infravermelho (Stevens/USA). 
Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares voltaram a dar ênfase, como fazem até hoje, às atividades 
ligadas ao SR. 
Depois da Segunda Guerra Mundial aumentou muito a aplicação da fotointerpretação e da fotogrametria no 
estudo e mapeamento de todos os continentes. 
Muitas das técnicas fotogramétricas de mapeamento e fotointerpretação usadas hoje são as mesmas que foram 
desenvolvidas em 1945. 
• 1947 - Aperfeiçoamento e intensificação de pesquisas sobre comportamento espectral (Krinov - URSS) 

ampliação das aplicações da tecnologia para diferentes áreas do conhecimento 
• 1961 - Aperfeiçoamento de foguetes de lançamento após a 2ª Guerra Mundial. Desenvolvimento de veículos 

espaciais tripulados e não tripulados. Desenvolvimento do programa de lançamento dos satélites 
meteorológicos a partir de 1958, e ainda  avanços nos campos da telecomunicação e computação. 

 
               - A 1ª fotografia orbital torna-se disponível (Mercury - NASA)  
 
A partir daí, as fotografias são analisadas e reconhecidas por sua utilidade para recursos naturais. 
É aprovado o Programa Gemini, incluindo missões para aquisição de fotos da superfície terrestre. 
 
• 1972 - Aquisição de fotografias orbitais durante a “Gemini” e “Apolo” (fotos verticais com recobrimento. 
 
1º Satélite de recursos naturais é colocado em órbita (NASA/ERTS - 1) Earth Resources Tecnology Satélite 1. 
 
• 1975 - ERTS 1 - Landsat 1 
 A partir dai houve maior participação da comunidade científica na especificação dos sensores. 
Pesquisas nos processos de interação energia x matéria.  
 
• 1982 - Lançamento do 4º Satélite LANDSAT - repetitividade de 16 dias. 



1984 - LANDSAT - 5 (em operação); LANDSAT 7 - Disponível desde julho de 1999. 
 
Aparecimento de outros programas espaciais de satélites de recursos naturais. SPOT, NOAA, SEASAT, 
CBERS, IKONOS, Quick Bird, IRS, etc. 
 
• SPOT disponível desde 1986 (SPOT 1), SPOT 2 - 1990, SPOT 3 - 1993, Em operação: SPOT 4 - 1998, 

SPOT 5 . 
• NOAA - disponível desde 1979. Em operação: NOAA 12, 14, 15, 16. 
 
• CBERS – Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres  ( www.inpe.br/cbers). 
O primeiro Satélite CBERS foi lançado em 14 de outubro de 1999. 
O segundo Satélite CBERS, integrado no INPE foi lançado em 2003. 
 
Recortes da História 
 
Origem da fotografia comum 
A fotografia comum tem a sua origem em época muito remota. Em 350 A.C., Aristóteles descreveu a 
produção de imagens através da passagem da luz por um pequeno orifício. Entre outros franceses 
como Joseph Niepce, o francês Louis Daguerre , desenvolveu em 1839 um processo de fixação da 
imagem produzida pela luz (descoberta da fotografia) que foi reconhecido pela Academia Francesa de 
Ciências. 
  
Fotografias no mapeamento 
O primeiro registro de uso de imagens fotográficas para auxiliar o mapeamento foi em 1842 quando 
Francis Arago, diretor do Observatório de paris, demonstrou a possibilidade de utilização de 
fotografias para auxiliar levantamentos topográficos. 
   
Fotos aéreas com auxílio de balões 
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.  
A partir daí, desenvolvimentos sucessivos aconteceram na área da fotografia aérea motivados 
principalmente pelo próprio desenvolvimento da fotografia convencional. Destacam-se nesta 
evolução, o uso de uma base de nitrocelulose para as imagens substituindo a base frágil e pesada de 
vidro desenvolvida em 1889 por George Eastman. 
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. 
Em contrapartida, nesta mesma época, o americano G.R. Lawrence desenvolvia uma câmara que 
pesava mais 450 kg com um negativo de 1,35 x 2,40 m que de tão pesada nunca pode ser 
aerotransportada. 

 

Fonte:http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/002/ohistorico.htm 
 
 

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



A Brigada de Balões do Exército Americano 1862: Em abril de 1861, o Prof. Thaddeus Lowe subiu num 
balão para fazer uma observação do tempo. Desafortunadamente, fortes ventos carregaram-no para a Carolina 
do Sul, onde ele foi preso como um espião da União e depois libertado. Após ver uma demonstração, o 
Presidente Lincoln concordou e autorizou a constituição desta Brigada, com Lowe no comando. 
Apesar da sua utilidade para o Norte durante a guerra civil americana, a unidade foi desativada em 1863 porque 
os balões tinham a tendência de atrair o fogo inimigo 
 
 
Fotografias aéreas 
Os próximos registros de uso intenso de fotografias aéreas foi no período das I e II Guerras Mundiais, explicado 
pela grande arma que a fotografia aérea representou para reconhecimento, detecção de posições inimigas e 
estratégia militar como um todo.  
 
Durante a década de 30, várias empresas americanas e canadense de aerolevantamento surgiram e alavancaram 
um desenvolvimento muito grande deste mercado nestes países.  
Empresas como a Eastman-Kodak passaram a desenvolver produtos específicos para a obtenção de fotografias 
aéreas como filmes com resposta espectral para comprimento de onda infra-vermelho (1930) e filmes coloridos 
(1935). 
 
A partir da década de 50, todos os progressos obtidos foram oriundos de evolução de técnicas e equipamentos da 
aerofotografia. Destaca-se o uso de plataformas orbitais como a inserida na espaçonave russa Sputnik I (1957) e 
na americana Mercury MA-4 que obteve centenas de fotos orbitais de 70 mm de lado (1961).  
 
 
A Brigada de Pombos da Bavária 1903: Uma tentativa inovadora para evitar perigosos balões foi fixar 
câmaras leves em pombos-correio. Estas câmaras obtinham fotografias a cada trinta segundos enquanto o 
pombo batia asas ao longo de uma trajetória reta em direção ao seu ninho. Liberar os pombos atrás das linhas 
inimigas não era uma tarefa fácil. Adicionalmente, os pombos eram um prato apetitoso para as tropas famintas 
que costumavam derrubá-los a tiros.  

Fonte:http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/002/ohistorico.htm 
 
Esta primitiva ferramenta de Sensoriamento Remoto tranformou-se em mais uma curiosidade na Exibição 
Fotográfica de Dresden em 1909, onde foram confeccionados cartões postais a partir de fotos obtidas por 
pombos. Pombos eram mais rápidos que balões, mas o seu trajeto de vôo era imprevisível. 
 
Fotografias de um Aeroplano 1909: Wilbur Wright foi o piloto de dois notáveis eventos na história do 
Sensoriamento Remoto. As primeiras fotografias de um avião foram tiradas pelo passageiro de Wilbur, L. P. 
Bonvillain, num vôo de demonstração na França em 1908. No ano seguinte, a primeira tomada aérea com uma 
câmara de cinema foi realizada quando outro fotógrafo acompanhou Wright. Em breve, todos estavam 
apreciando cenas bucólicas da paisagem rural do ar, mas o cenário tranqüilo não durou.  
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

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



A Grande Guerra 1914-1918: O biplano substituiu o balão na observação das linhas inimigas na luta de 
trincheiras da 1a guerra mundial. Ao fim da guerra, o valor do reconhecimento fotográfico completo foi 
reconhecido por ambos os lados: os alemães adquiriram 4.000 fotografias por dia como parte do seu 
planejamento para a grande ofensiva de 1918, e o Exército Americano imprimiu mais de um milhão de 
fotografias nos quatro últimos meses da guerra.  
Embora as fotografias fossem muito usadas, foi preciso outra guerra para provar a real utilidade do 
reconhecimento aéreo fotográfico. 
  
Filme Infra-vermelho Falsa Cor:  
O filme infra-vermelho falsa-cor foi desenvolvido durante a II Grande Guerra para detectar alvos que foram 
camuflados para parecer vegetação. 

Fonte: http://www.fgel.uerj.br/labgis/gis_atualizada/sensoriamento/infra.html 
 
A vegetacão sadia reflete a energia infra-vermelha muito mais fortemente que a energia verde, aparecendo nas 
fotografias em tons de vermelho. Entretanto, os alvos camuflados de verde tem baixa reflectância no infra-
vermelho e, portanto, mostram uma cor azulada.  
 
 
Programa Apollo: A missão à Lua precisava de mapas da superfície lunar, especialmente dos lugares propostos 
para alunissagem (aterrissagem lunar). Estes foram preparados usando técnicas de Sensoriamento Remoto. A 
Apollo 8 retornou as primeiras imagens da Terra feitas do espaço em 1968. Imagens da câmara multispectral da 
Apollo 9 foram digitalizadas e usadas para desenvolver técnicas de processamento digital dos dados do satélite 
LANDSAT-1 (ERTS-1) que foi lançado quatro anos depois. 
  
 
A história moderna da fotointerpretação é uma combinação do desenvolvimento da tecnologia em várias áreas 
do conhecimento humano, especialmente nas de material fotográfico, câmeras, aviões. Alem desses 
aperfeiçoamentos, hoje é possível obter imagens do espaço a partir de plataformas espaciais. 
 
Atualmente, com o avanço das imagens digitais, discute-se muito o futuro uso de filmes aéreos. 
Apesar dos progressos desta área, alguns problemas relativos à aquisição de imagens digitais 
permanecem em estudo. Entre eles, estão os sensores digitais de tamanho limitado (CCD lineares ou 
em matriz), a velocidade de obtenção de imagem imposta pela tecnologia, os sistemas de 
armazenamento necessários para o processo e finalmente, a resolução final das imagens. Hoje em dia, 
95% dos sistemas de obtenção de imagens aéreas ainda usam o sistema de filmes convencional. 
 



Noções básicas de fotogrametria 
 
A fotografia aérea é o resultado de um grande número de especificações, normas e cuidados relativos: 
a) ao avião, ou ao vôo em si; 
b) à câmara aérea e à lente; 
c) ao filme; 
d) às condições atmosféricas. 
 
Vôo Aerofotogramétrico 
O avião procurará manter-se, durante o vôo fotográfico, na mesma altura relativa, seguir direção reta e 
uma velocidade uniforme. A câmara terá que estar orientada no sentido de que o eixo ótico permaneça 
vertical (no caso geral, da fotografia vertical) e que os disparos sejam uniformes; o filme deve possuir 
estabilidade dimensional; o tempo deve apresentar as melhores condições de vôo fotográfico, 
sobretudo no que se refere as nuvens. 
 A altura de vôo varia com a escala da fotografia (S) e com a distância focal da câmara (f). Pode ser 
obtida através da fórmula: H= S x f. 
 
Os vôos são normalmente efetuados por organizações particulares, especializadas em mapeamento 
aéreo, sob contrato com instituições particulares ou governamentais. 
  
Um avião fotográfico só decola para a execução duma missão de cobertura fotográfica depois de um 
planejamento da operação, que resulta de um estudo detalhado com todas as especificações sobre o 
tipo de cobertura a ser executado e da autorização do ministério da defesa. 
  
 

 
Fonte: http://www.ptr.usp.br/FTP01/fau-usp-2004.pdf 
 
 
 
Câmera aérea 
 
Em termos técnicos, considera-se uma fotografia aérea como aquela obtida por meio de câmara aérea 
rigorosamente calibrada (com distância focal, parâmetros de distorção de lentes e tamanho de quadro 
de negativo conhecidos), montada com o eixo ótico da câmara próximo da vertical em uma aeronave 
devidamente preparada e homologada para receber este sistema. 



Sistemas Fotográficos (a câmera fotográfica) 
Existem diferentes tipos de câmeras fotográficas, mas em SR utilizam-se, em geral, câmeras aéreas, 
que possuem dispositivos que permitem sincronizar o movimento do filme com o deslocamento do 
avião. Possui um altímetro que permite o registro de pequenas variações da altura de vôo. 
A exposição de cada foto é feita automaticamente por um dispositivo que controla o tempo entre cada 
exposição, conforme a especificação do planejamento da missão, permitindo ajustar o recobrimento 
desejado para a visão estereoscópica.  
 
 
Componentes básicos de um Sistema Fotográfico 
 
Os sistemas fotográficos compõem-se basicamente de uma objetiva e um corpo, cuja função é 
focalizar a energia proveniente do alvo sobre o detector que no caso dos sistemas fotográficos é o 
filme. 
A objetiva inclui as lentes, os filtros, o diafragma e o obturador. As lentes são constituídas por 
elementos ópticos e tem a finalidade de captar a luz refletida pelo alvo e focalizá-lo sobre o filme.  

• O obturador controla o tempo de exposição, que nas câmeras aéreas situa-se entre 1/100 seg 
e 1/1000 seg  

• O diafragma é responsável pela definição o tamanho da abertura pela qual a luz chegará ao 
filme. 

• Os filtros têm a capacidade de absorver e transmitir a REM de forma seletiva, ou seja 
permitem selecionar os que deverão chegar ao filme. 

 
O Corpo da Câmera é o recipiente que contém o carretel de filme e possuí um mecanismo elétrico 
que cuida da mudança da imagem e do disparo do obturador. 
Para as câmeras aerofotogramétricas as dimensões mais comuns dos negativos são 23cm x 23cm e 
18cm x 18cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.ptr.usp.br/FTP01/fau-usp-2004.pdf 



A característica principal de uma Câmara aérea é ser métrica, ou seja, obter imagens com um rigor 
dimensional que permite a execução medidas.  São necessárias lentes sensíveis, obturador de alta 
velocidade, um filme com emulsão de boa sensibilidade para um curto período de exposição. Ainda 
conta-se com dispositivos de estabilização que garantem a verticalidade do eixo óptico. 
 
 Outros dispositivos permitem, no instante da tomada, impressão na foto de elementos característicos: 
marcas fiduciais (por meio dessas marcas determina-se o ponto principal da foto), escala, coordenadas 
do centro da foto, entidade executora, entidade solicitante, número da faixa e da foto, data e distância 
focal. 
Outras características: maior capacidade do filme (100 a 500 exposições); maior formato da fotografia 
(23cmx23cm ou 18 cmx18cm).  
De acordo com  a abertura angular (ângulo de campo cuja abertura envolve o campo quadrado da 
fotografia) classificam-se em: Normal (campo angular menor que 75o ), Grande angular ( entre 75o e 
100o ) e Super grande angular (maior que 100o ). 
 
As distâncias focais ( distância entre o centro ótico e o plano de convergência da radiação (filme)) 
variam: câmeras de ângulo normal – 300mm; nas super grande angulares – 85 mm e nas grande 
angulares – 150mm. 
Distância focal pequena  (até 150mm) – Levantamento de regiões planas, fotografias em escala 
pequena (1:40.000-1:100.000). 
Distância focal Média  (150mm-210mm) – Levantamento de regiões onduladas, fotografias em escala 
média (1:20.000-1:40.000). 
Distância focal grande  (superior a 210mm) – Levantamento de regiões montanhosas, fotografias em 
escala grande (1:2.000-1:20.000). 
 
Classificação das fotografias aéreas 
 
A fotografia aérea recebe uma classificação decorrente da orientação do eixo da câmara (vertical e 
oblíqua), além de outras particularidades relativas à película fotográfica ou a região do espectro 
eletromagnético utilizado ( preto e branco, colorida, infravermelha,  radar) 
 
A fotografia vertical é a que foi tirada com o eixo ótico na posição em que se deve aproximar o mais 
possível da verticalidade, é a fotografia normal.  
Na prática tolera-se uma inclinação de no máximo 3o. São utilizadas para a obtenção de medidas e 
mapas precisos. 
 
As outras são as oblíquas, que variam, entre si, conforme o grau de inclinação usado. 
Na fotografia oblíqua alta  o eixo ótico é inclinado em relação a vertical. Nesta foto a área fotografada 
é maior e aparece a linha do horizonte. 
Na fotografia oblíqua baixa o eixo ótico possui um pequeno desvio em relação a vertical, não aparece 
a linha do horizonte. É utilizada para a elaboração de mapas de reconhecimento de grandes áreas 
associada ao baixo custo e rapidez. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte:www2.uefs.br/geotec/topografia/apostilas/topografia(13).htm 



Fatores que afetam a aquisição de fotografias aéreas 
 
A radiação eletromagnética sofre o processo de espalhamento tanto na trajetória em direção ao alvo 
quanto na trajetória em direção ao sensor após ser refletida pela superfície. O espalhamento depende 
também das condições atmosféricas, tais como o número de partículas sólidas (poeira, água, etc) e 
moléculas de gás presentes. Essas moléculas têm o potencial de espalhar a REM que varia com o 
comprimento de onda, as radiações na região do UV e do azul são mais espalhadas que o vermelho e 
infravermelho. Em grande parte o contraste entre os objetos na foto depende das condições 
atmosféricas no momento da tomada das fotografias. O efeito do espalhamento é reduzir o contraste 
dos objetos na foto. 
 
O ângulo de incidência solar também é um fator que provoca variações significativas na qualidade das 
fotos. Por exemplo, quando o sol incide segundo ângulos pequenos em relação a superfície terrestre, 
há aumento do espalhamento pois trajetória percorrida pela luz é maior. 
 
Outros Documentos Aerofotográficos 
 
Mosaico – É o conjunto de fotografias de determinada região, recortadas e montadas técnica e 
artisticamente de forma a dar a impressão de que todo o conjunto constitui uma única foto. 
Na prática são importantes quando se tem a necessidade de visão de conjunto das fotos ou quando 
precisa-se confeccionar (sem grande precisão) uma base planimétrica e também nos trabalhos de 
localização de pontos em campo. Podem ser controlados (submetidos a correções), semi-controlados e 
não controlados . 
 

 
 
Mosaico (projeto BR-381 - trecho Belo Horizonte à Governador Valadares - MG) 
Fonte: http://www.aeromapa.com.br/produtos.htm 
 
Foto índice – Foto em escala reduzida do conjunto de fotografias  aéreas nas posições em que foram 
obtidas, ou seja, com os respectivos recobrimentos. Em um foto índice são representadas as 
informações marginais como coordenadas geográficas, no da foto, etc. 
 

 
Fotoíndice - trecho BR-381 
Fonte: http://www.aeromapa.com.br/fotoindice.htm 



Cobertura fotográfica 
 
Trata-se da representação do terreno por meio de fotografia aéreas, as quais são expostas 
sucessivamente, ao longo de uma direção de vôo, formando uma faixa de vôo.  
Para se obter estereoscopia, as fotos são expostas em intervalos de tempo tais que, entre duas fotos 
sucessivas de uma faixa, haja uma superposição de cerca de 60%. Nas faixas expostas, paralelamente, 
para compor a cobertura de uma área é mantida uma distância entre os eixos de vôo que garanta uma 
superposição de cerca de 30% entre duas faixas adjacentes. A direção das faixas de vôo e a 
superposição variam com a forma do terreno. 
 
 
 
 

Fonte: http://www.uff.br/geoden/index_sensoriamento_remoto_geodem.htm 
 
Suponhamos que uma fotografia aérea tenha sido exposta com o eixo ótico verdadeiramente vertical.. 
Nestas condições, somente o ponto central está livre de qualquer deslocamento. Fora daí, porém, e 
quanto mais longe deste ponto, maiores serão os deslocamentos. Como a fotografia aérea é uma 
projeção cônica, os detalhes do terreno representados numa fotografia, salvo o ponto central, estão 
fora das suas posições relativas. 



PELÍCULA FOTOGRÁFICA 
 

 
Fonte: IPP – Rio de Janeiro, RJ. 

Fotografia vem do grego e significa escrever com a luz. 
 
O resultado de uma missão fotográfica é, em geral, constituído de imagens em negativo, a partir dos 
quais são geradas cópias em positivos. Isto constitui um processo importante, uma vez que estes 
positivos, para serem utilizados em fotogrametria, precisam estar de acordo com: a orientação do 
sistema ótico da câmara, bem como das propriedades especiais do original, isto é, em preto e branco, 
em cores, em infravermelho, etc. 
 
 
A fotografia colorida tem um desenvolvimento incomum, não apenas devido à precisão, aliada a uma 
qualidade mais fiel possível das cores da natureza, mas ao processo desenvolvido da "cor-falsa", a fim 
de se conseguir uma separação nítida de elementos, como a vegetação, a água, o solo etc. São de 
notável aplicação na fotointerpretação. 
 
Estrutura do filme aéreo 
 
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 estável transparente e flexível de material plástico 
coberta por uma emulsão foto-sensível. A base é o suporte da emulsão, tem a função mantê-la na 
posição plana.  
 
A base de poliester satisfaz as exigências de filme aéreo para transparência óptica, estabilidade 
química, insensibilidade fotográfica e resistência à umidade e substâncias químicas. O poliester tem 
resistência ao rasgo e possui excelente flexibilidade e estabilidade dimensional. 
 
Os cristais de prata depositados sobre a base plástica do filme podem ser mais ou menos sensíveis a 
luz, ou seja, exigem maior ou menor quantidade de luz para gravar as imagens. As duas principais 



escalas de sensibilidade de filmes são: ASA (American Standard Association), posteriormente 
chamada de ISO (International Standard for Organization) e DIN (Deutsche Industrie Norm). Em 
ambas, quanto maior o valor, mais sensível é o filme.  
 
A sensibilidade do filme é o seu grau de sensibilidade à luz. Também é chamada de velocidade.  
O filme rápido (a partir de 400 ASA) é de alta sensibilidade, sendo capaz de registrar imagens com 
iluminação precária. Possuem os maiores grãos de cristais de prata e são indicados para fotos em 
locais de pouca iluminação, sem o uso de flash ou para fotos de movimento, as quais exigem maior 
rapidez do obturador. A ampliação dessas fotos pode evidenciar os cristais, sendo esta característica  
chamada granulação.  
 
O filme lento (abaixo de 100 ASA) exige maior exposição à luz, mas é possível obter mais detalhes e 
melhor qualidade geral, com iluminação adequada. Possuem os menores grãos de cristal de prata, 
sendo conhecidos como filmes de "grão fino", e são indicados para grandes ampliações.  
Para fins gerais deve ser utilizado um filme de velocidade média (de 100 ou 125 ASA). Esses filmes 
possuem cristais de tamanho médio, mas permitem ampliações grandes com nitidez e definição.  
 
Exposição é a quantidade de luz que sensibiliza um filme. É função da abertura do diafragma (orifício 
por onde passa a luz que atravessa a objetiva) e do tempo de abertura do obturador (ou seja, tempo de 
penetração da luz na câmara).  
 
O sistema ASA/ISO de mensuração de velocidade do filme é aritmético: por exemplo, um filme de 
200 ASA é duas vezes mais rápido do que um de 100 ASA; portanto exige metade da exposição 
necessária. Por outro lado, tem metade da velocidade de um filme de 400 ASA e necessita do dobro 
da exposição deste.  
 
Os filmes comumente encontrados no mercado brasileiro são:  
ASA(ISO)        32  50  64  100  125  160  200  400  800  1000 1600 
DIN             16  18  19   21   22   23   24   27   30    31   33 
 
O sistema DIN é logarítmico. A indicação de que um filme é duas vezes mais rápido do que um outro é feita 
somando 3 ao valor indicador da sensibilidade. Assim um filme de 24 DIN (200 ASA) tem o dobro da 
velocidade de um de 21 DIN (100 ASA) e a metade de um de 27 DIN (400 ASA).  
 
A velocidade de filmes aéreos (ISO A ou EAFS) se diferencia da s velocidades de filmes 
convencionais que são projetadas para aplicação em fotografia comum (Ex: 100 ASA 400 ASA). As 
características de tomada de imagens aéreas diferem notadamente da fotografia convencional por 
causa do alcance menor da luminosidade, condições atmosféricas (bruma, névoa) e outros fatores. 
 
A resolução de um filme aéreo é geralmente expressa por sua granulação e pelo seu poder resolutivo. 
Granulação é a característica apresentada pelos grãos de prata de um filme após revelado e ampliado. 
 
O poder resolutivo é a medida de capacidade de um filme registrar detalhes finos. Os padrões de teste 
de poder resolutivo para filmes P&B e colorido são determinados pela International Organization for 
Standardization (ISO). Estes padrões são seqüências de linhas muito próximas que são fotografadas. 
No filme revelado (com alto e baixo contraste), a diferenciação de pares de linhas por mm é a unidade 
de medida do poder resolutivo. Os filmes aéreos P&B possuem valores de poder resolutivo variando 
de 50 a 100 pares de linhas/mm. 
FONTE PRINCIPAL : Especificações Técnicas de Filmes Aéreos da KODAK 
 
Na fotografia aérea, a estabilidade dimensional diz respeito à manutenção original das dimensões do 
filme após variações em umidade e temperatura, e também após a própria revelação ou 
envelhecimento do filme. A estabilidade dimensional de filmes aéreos é de interesse particular para a 
precisão dos mapas oriundos destas imagens. 
 
Os atributos necessários para escolha de um filme são basicamente impostos pela qualidade de 



imagem desejada e pela finalidade da Cobertura Aerofotogramétrica. Estes atributos incluem a 
velocidade do filme, contraste, sensibilidade de espectro e resolução (grãos de prata maiores ou 
menores).  
 
Os filmes aéreos disponíveis no mercado possuem sensibilidade espectral variando desde o 
ultravioleta até o infravermelho. Dentro desta variação de espectro se encontram os filmes 
Preto&Branco, Colorido e Infra-vermelho. 
 
 
Preto & branco 
 
A emulsão fotográfica é formada por haletos de prata em grãos ou cristais, dispersos em um material  
gelatinoso aderente a base do filme. Quando a emulsão é exposta à luz os cristais de haletos de prata 
sofrem uma reação fotoquímica, responsável pela formação da imagem latente (dentro da câmera). 
Dependendo do tempo e intensidade da luz, esta transformação irá acontecer em maior ou menor 
intensidade criando as tonalidades em uma fotografia. 
Durante o processo de revelação, ou seja, do tratamento do filme através de reagentes adequados, os 
grãos de haletos de prata afetados pela luz são reduzidos à prata metálica escura. As regiões com alta 
incidência de parta metálica aparecerão escuras (receberam mais iluminação) e com baixa incidência 
aparecerão claras. Este produto é o negativo que será processado para tornar-se uma imagem positiva 
do objeto. 
 
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. 
Desta maneira, o usuário da fotografia aérea distingue pequenas variações de tons de cinza. Isto 
permite a interpretação fácil de elementos naturais ou feitos pelo homem. Sua principal desvantagem 
é que mesmo com o uso de filtros apropriados (filtro amarelo ou menos azul), continua sensível à 
bruma atmosférica o que reduz o contraste da imagem. 
 

 
Os filmes P&B são de dois tipos: 
- filme pancromático  é um filme com sensibilidade aos comprimentos de onda referentes ao 
ultravioleta e visível (vermelha, verde e azul) – 0,3 µm a 0,7µm. 
- filme infravermelho  P&B  é um filme com sensibilidade que vai de 0,3µ m a 0,9 µm, ou seja do 
ultravioleta ao infravermelho próximo. 
 
As fotos aéreas em P&B são, em geral, obtidas com auxílio de um filtro amarelo, destinado a eliminar 
a radiação ultravioleta e azul que por serem espalhadas pela atmosfera esmaecem a imagem. Essas 
fotos são chamadas “minus blue”. 
Algumas vantagens das fotos com o filme IR em relação ao pancromático: 

a) As fotos IR têm maior penetração na névoa e a eliminação do espalhamento atmosférico 
resulta em contraste mais elevado. 

b) O máximo da resposta espectral da vegetação ocorre na região do IR, resultando em tons 
claros na foto. 

c) A água absorve IR, portanto apresenta tons escuros na foto. Desta forma os limites terra-água 
são facilmente discriminados. 

Emulsão 

Base do Filme 

Camada anti-halo (anti-reflexo) 



 
 

 
Fotografia P&B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/002/o-filmes.htm 

 
Processo de formação de cores 
 
Há dois  processos básicos de formação de cores Gráfica: o processo aditivo e o processo subtrativo. 
O primeiro é usado em monitores e projetores e o segundo em fotografias coloridas, impressoras. 
 
Processo aditivo 
 
Os nossos olhos não são capazes de identificar um espectro resultante de uma soma de duas 
componentes. Ao contrário do que ocorre com a audição, que é capaz de identificar a combinação de 
duas vozes como sendo um conjunto de dois, a nossa percepção visual “vê” a luz resultante como 
sendo uma nova luz. 
É neste princípio que se baseiam os projetores de três canhões (RGB). Cada canhão projeta numa tela 
uma imagem em uma das suas três cores primárias e nós percebemos a imagem como colorida. 
 

Processo aditivo de cores: soma de espectros. 
Fonte: http://www.tecgraf.puc-rio.br/~mgattass/cg/pdf/02_Cor.pdf 

 
 
Considerando as cores RGB (vermelha, verde, azul) como primárias, podemos combiná-las 
aditivamente produzindo outras cores. A soma de vermelho e verde, por exemplo, produz o amarelo 
(Y para Yellow), a soma de verde e azul o ciano (C para Cyan) e a soma de vermelho com azul o 
magenta (M para Magenta). Se somarmos todas as componentes básicas teremos o branco (W para 
White). 
 
 



 
 

Processo aditivo (síntese aditiva) 
Fonte: http://omnis.if.ufrj.br/~coelho/DI/texto.html 

 
 
Processo subtrativo 
As fotografias coloridas baseiam-se no princípio da mistura subtrativa de cores. Neste processo 
utiliza-se a superposição de emulsões com pigmentos ciano, magenta ,amarelo (CMY). 
 A interseção do amarelo com o ciano produz o verde, uma vez que o filtro amarelo subtrai o azul e o 
ciano subtrai o vermelho; a interseção do ciano com o magenta o azul e a interseção do amarelo com o 
magenta o vermelho. Na interseção dos três temos o preto, onde a transmissão de radiação é nula, e a 
ausência dos três filtros mantém o papel branco. 

Processo subtrativo (síntese subtrativa) 
Fonte: http://www.vision.ime.usp.br/~ronaldo/mac0417-03/aula_02/02_Cor.pdf 

 
Filme colorido 
A estrutura dos filmes coloridos é mais complexa que a do filme P&B. Nos filmes coloridos existem 
três camadas de material sensível a determinadas regiões do espectro eletromagnético. Cada uma 
delas possui seu próprio corante, acrescentado durante o processamento, além de diversas camadas 
transparentes de proteção. 
 
  Os filmes coloridos ou de cores naturais são filmes que apresentam uma riqueza muito grande 
detalhes devido à apresentação de elementos em sua cor real. Isto facilita a interpretação de objetos e 
cenas uma vez que muitos elementos do mundo real são mais facilmente identificados quando 
agrupam o atributo cor. 
 
Um exemplo disto são as massas de água (lagos, lagoas) que apesar de serem bem caracterizados pela 
sua forma, possuem uma resposta espectral variando do branco até o preto nos filmes pancromáticos 



(P&B) enquanto que nos filmes coloridos a sua identificação é muito facilitada pela sua resposta 
espectral na imagem. De maneira muito semelhante, pode-se exemplificar o caso de piscinas em 
ambientes urbanos. 
Em contrapartida, os filmes coloridos possuem muito mais sensibilidade aos fenômenos atmosféricos 
como bruma, névoa, poluição do que o filme P&B. Até mesmo a variação de temperatura do instante 
da tomada da foto e o ângulo de inclinação do sol têm efeito sobre a resposta obtida na imagem. 
  
 

 
 
O filtro amarelo barra o azul que por ser de pequeno comprimento de onda penetra nas demais 
camadas da emulsão. 

 
Fotografia Colorida 

Fonte: http://www.dcf.ufla.br/cerne/revistav6n2-2000/8-ARTIGO.PDF 
 

 
 Infravermelho colorido (falsa-cor) 
 
Os filmes infra-vermelho coloridos possuem 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 
infra-vermelho (675 nm até 900 nm). Como estas camadas tem sensibilidade para a luz azul, o filme 
infra-vermelho requer o uso de filtro amarelo. Após revelado, a camada sensível ao verde é 
representada como azul, a sensível ao vermelho como verde e a próximo do infra-vermelho como 
vermelho. 
 
 

 
 

Camada sensível ao azul 
Camada Sensível ao verde 
Camada sensível ao vermelho 
 

Filtro amarelo 

Emulsão



As principais vantagens do filme infravermelho são melhor penetração na névoa atmosférica do que 
no filme colorido normal, 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. 
 
 

  
 

Fotografias aéreas colorida e Falsa cor 
Fonte: http://www.dcf.ufla.br/CERNE/revistav6n2-2000/8-ARTIGO.PDF 

 
A resposta espectral do comprimento de onda infravermelho de vegetação saudável é muito maior que 
no verde e vermelho. Assim, um filme infravermelho colorido oferece uma variedade muito grande de 
tons de vermelho. Com isso, variações no estado fitossanitário da vegetação (doenças, pragas) podem 
ser detectados com uso deste filme. 
 
Como desvantagens pode-se disser que é muito sensível ás variações de temperatura e umidade do 
objeto imageado bem como de seu próprio material, portanto requerendo armazenamento em baixa 
temperatura e revelação imediata após a exposição para evitar a degradação química de suas diversas 
camadas. Ele não permite grandes variações no tempo de exposição com o risco de produzir 
resultados não satisfatórios. 
 
Notas: 
- Os filmes infravermelho coloridos foram desenvolvidos durante a II Guerra Mundial com o 
objetivo de detectar alvos camuflados. Em 1942 surgiu o filme Kodak Ektachrome Aero Film – 
Camuflage Detection, usado para acusar as camuflagens feitas com galhos cortados e objetos pintados 
de verde. 
A vegetação sadia reflete mais no infravermelho que no verde e por isso sua coloração é vermelha nas 
fotos com filmes infravermelho coloridos. Ao contrário dos objetos pintados de verde que quase 
sempre apresentam baixa reflectância no IR e aparecem em coloração azul. 
 
- Fotografias multiespectrais podem ser obtidas a partir do uso de duas ou mais câmeras que 
fotografam simultaneamente o terreno, por meio de diferentes filtros. 
 
- A imagem a radar resulta de uma combinação do processo fotográfico e de técnicas de radar. 
Impulsos elétricos são enviados a direções predeterminadas, e os raios refletidos ou devolvidos são 
utilizados para a apresentação de imagens em tubos de raios catódicos. Em seguida a fotografia é 
obtida da informação exposta nos tubos. 
 



- Os sensores hiperespectrais aerotransportados podem gera mais de 200 imagens numa faixa 
espectral que vai de 0,4 m a 2,5 m. Por exemplo, o sensor AVIRIS. A chance de identificar diferenças 
espectrais entre dois alvos quaisquer é muito grande. 
 
- Imagem Digital 
A imagem digital é um subproduto da guerra fria e da exploração espacial, onde os cientistas tiveram 
que desenvolver uma maneira de enviar imagens captadas em locais distantes para os centros de 
pesquisa na Terra. Assim, cada pequeno ponto de imagem (denominado pixel) é transformado em 
números e depois em impulsos elétricos transmitidos através do espaço. 
O elemento chave na fotografia digital é uma imagem em formato digital feita de pixels. As câmeras 
digitais capturam a fotografia no formato digital, já as câmeras convencionais que utilizam um suporte 
físico de filme capturam a fotografia em um negativo ou slide ou mesmo em papel fotográfico. Esses 
formatos podem ser digitalizados através de um scanner. Uma vez que a fotografia esteja em formato 
digital é possível armazená-la em um computador e depois editá-la ou manipulá-la com um editor de 
imagens. 
Embora o processo para se obter uma fotografia digital seja bem diferente do processo de obtenção de 
uma fotografia convencional, as câmaras digitais não são muito diferentes das câmaras de filme, por 
exemplo, permanecem as lentes e mecanismos de exposição. A grande diferença é a substituição do 
filme por um sensor de imagem, em geral uma CCD (câmara de carga acoplada) 
(www.photocourse.com/02/02-01.htm).  
 
Videografia é um novo método de aquisição suborbital de dados, usado em geral para auxiliar na 
interpretação de produtos coletados por sensores orbitais. São utilizadas câmeras digitais de vídeo que 
gravam faixas contínuas. A operação utiliza-se um GPS diferencial para obterem coordenadas em 
tempo real com boa precisão. 
 
Filtros 

Função: Os filtros fazem a seleção da composição da energia eletromagnética que chega até o filme,  
ou ainda, utilizando-se filtros é possível selecionar os comprimentos de onda da energia refletida 
pelos alvos, que se permitirá que cheguem ao filme. 
Os filtros utilizados em fotografias aéreas, em geral, são constituídos de pigmentos orgânicos 
dispersos em materiais transparentes como gelatina seca ou vidro e devem ser trocados 
periodicamente. 

 
Alguns Tipos de Filtros 
 
Filtros de absorção: Sua seletividade baseia-se na absorção da energia incidente e transmissão de 
comprimentos de onda específicos. 
Dependendo da maneira como absorvem e transmitem os comprimentos de onda do espectro, pode-se 
classificá-los em 2 grupos: 
 
(a) Filtro Passa-Alta – absorve abaixo de um determinado λ e transmite acima desse valor. 
Ex: Filtro Amarelo (absorve a  radiação ultravioleta e azul) 
Emprego: Fotografia Preto-e-branco pancromática e infravermelha e infravermelha falsa-cor. 

Filtro Vermelho (absorve radiações de λ  menores que 0,6 µm , passa o vermelho e   absorve o 
azul, o ultravioleta e o verde). 

Emprego: Fotografia Preto-e-branco pancromática e infravermelha 
 
(b) Filtro Passa-Banda – são aqueles que permitem que somente a energia de uma faixa 
relativamente estreita do espectro atinja o filme, bloqueando os λ de valor acima ou abaixo desta 
faixa. 



GEOMETRIA DA FOTOGRAFIA AÉREA 
  
 Escala 
O grau de detalhamento mostrado em uma foto aérea depende em grande parte de sua escala. Assim 
como nos mapas a escala de uma foto representa a relação entre uma unidade de comprimento na foto 
e o número de unidades necessário para cobrir a distância equivalente no terreno. Por exemplo, na 
escala 1:25.000 (ou 1/25.000) , cada 1 cm na foto equivale a 25.000 cm no terreno, ou 250 m. 
Qualquer medida linear na carta é no terreno 25.000 vezes maior. 
 
Essa relação é traduzida por uma fração em que o numerador (invariavelmente a unidade) representa 
uma distância na foto (ou no mapa), e o denominador a distância correspondente no terreno. 

Escala Numérica 
 
Escala = medida sobre a foto (ou carta)     = distância fotográfica (d) 
              medida sobre o terreno                   = distância real (D) 
E=1 = d  
    N    D       
iD=d x N 
iRegra de três 
 
Classificação quanto ao fator de redução da escala: 
 Pequena: 1:60.000 em diante  (geologia, geomorfologia, hidrografia) 
 
Média: 1:5.000 até 1:60.000 (levantamento de recursos naturais, solo, vegetação, drenagem, 
geologia, estudos de vias de comunicação e ocupação humana) 
 
Grande: até 1:5.000 (levantamento cadastral, uso do solo)  
 
A escala é uma das características mais importantes de uma fotografia aérea. Conhecendo a escala de 
uma fotografia aérea é possível conhecer outras informações de relevância como a área coberta por 
uma imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Escala grande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala média 
 
 

 
Escala pequena 

 
 
 
Podemos calcular a escala de uma fotografia por um dos seguintes processos: 
 
a) Comparando a distância entre dois pontos na foto com a distância correspondente no terreno. 
 



 
b) Comparando a distância medida entre dois pontos na foto com a mesma distância em uma outra 
foto ou carta de escala conhecida. 
 
 
Exercícios 
1) A extensão de uma rua medida em uma foto aérea é de 3,2cm, no terreno a medida observada foi 
de 800m. Qual a escala da foto? 
 
2) Determinar a escala de uma foto aérea onde um viaduto é representado com 3,0 cm de extensão, 
sabendo-se que em uma outra foto na escala 1/40.000 este mesmo viaduto mede 15,0 mm. 
 
 
3) Após a impressão de parte de uma foto aérea que se encontrava em arquivo digital, observou-se 
que houve uma ampliação da mesma. Um trecho da estrada que apresentava, na escala original de 
1:25.000, 7 cm, ficou com 12,5 cm. Qual a nova escala da foto impressa? 
 
4) A ponte Rio Niterói com cerca de 14 km de extensão é representada em uma foto aérea na escala 
1/50.000 com qual dimensão?  
 
5) A distância medida entre os pontos A e B em uma fotografia aérea na escala 1/10.000 é de 0,007m. 
No terreno, qual a distância correspondente a esses 2 pontos? 
 
6) Sobre uma foto na escala 1:100.000 foi demarcada uma reserva florestal de forma retangular 
apresentando 5 cm x 4,5 cm de lados. Quanto a área da reserva mede no terreno? 
 
 
c) A escala de uma fotografia aérea pode ser obtida pela comparação da altura de vôo (h) no instante 
da tomada da foto com a distância focal da câmara (f) utilizada para obter  a foto. 
 
 

 
 

 
H=h 

 
Por semelhança de triângulo: 
ab/AB = f/h 
 



1/N = f/h    h=fxN   f=h/N    N= h / f 
 
Onde: 
H = Altitude de Vôo 
h = Altura de Vôo 
f = distância focal 
 
Por exemplo, para uma fotografia aérea obtida com uma câmara de f=152 mm e uma altura de vôo 
h=1.216 m, a escala da foto será : 
N= h/f    N= 1216/0,152m = 8.000   E= 1:8.000 
 
Na realidade, a altura de vôo (h) não é uma constante. Ela varia em todos os pontos da área imageada 
devido à própria ondulação do terreno. Assim, normalmente adota-se uma altura de vôo média que 
corresponde à média aritmética da menor e maior alturas de vôo possíveis na área a ser fotografada. 
Com isso, temos uma variação de escalas para os pontos mais baixos e mais altos do terreno. Esta 
variação de escala admissível é da ordem de 5 a 10%. 
  
H≠h 
Área Plana 
 

 
 
N= H – ha / f 
Onde: 
ha = Altitude da área 
 
Área Não Plana 
 



 
 N = H – hm / f 
Onde: 
 hm = altitude média da área 
 
A altitude média da região a ser sobrevoada tem que ser determinada a partir dos pontos mais altos e 
mais baixos com o auxílio de uma carta altimétrica.  
Quando o terreno é muito acidentado a escala varia em uma única fotografia, pois a imagem do alto 
de uma elevação terá escala maior que a de uma região mais baixa. 
Neste caso, consideramos, para efeito prático, uma escala média para a foto em função da altitude 
média do terreno. 
Deve ser lembrado que a escala calculada pelas equações apresentadas é a do negativo. Quando as 
fotos são ampliações de negativos menores não é permitido o uso dessas equações. A vantagem da 
utilização dessas fórmulas é que ela dispensa as medições no terreno para o cálculo da escala 
 
Exercícios 
1) Qual a escala aproximada da foto aérea obtida por uma câmera com distância focal de 15,24 cm, 
instalada em um avião cuja altitude de vôo foi de 4200 m. Sabe-se que a área a ser fotografada tem 
elevações que variam de 200m a 600m. 
 
2) Calcular a atitude de vôo em que foi tirada uma fotografia aérea na escala 1:20.000 (distância focal 
de 210mm) de uma região com 450m de altitude média. 
 
3) Sabendo que um avião irá sobrevoar uma área a 10.000 m de altitude em uma missão para 
produção de fotos na escala 1:100.000. Qual deverá ser a distância focal da câmera aérea. 
 
4) Qual a área coberta por um fotografia aérea (23 cm x 23 cm) tirada de uma câmera com 153mm de 
distância focal a uma altitude de 1224 m.  
 
 
Número de fotografias necessárias para a cobertura de uma área de interesse 
 
Para atender aos requisitos de estereoscopia e outros, uma cobertura aérea deve prever a Superposição 
Longitudinal entre fotos consecutivas que geralmente é da ordem de 60%. De maneira semelhante, 
entre faixas de fotos existe uma Superposição Lateral que é da ordem de 30%. 
 
Assim, a área de cobertura única (sem superposição) de uma fotografia aérea corresponderia ao 
produto da dimensão representativa de 40% do lado da foto no sentido longitudinal e 70% do lado da 
foto em no sentido lateral. 



 
Portanto, para avaliarmos a quantidade aproximada de fotos necessárias para cobrir uma área de 100 
km2, por exemplo, basta dividir o valor da área de interesse pelo valor da área de cobertura única da 
foto. 
 

Tabela de recobrimentos e áreas de aerofotos 23 cm X 23 cm  
 

Recobrimento 
Longitudinal  60%  Área p/ Cobertura  100 km2 

Recobrimento Lateral  30%  Fotos de Segurança  15% 
Distância focal  153 mm  Perc Útil do Modelo  28% 

ESCALA 
FOTO 
1 /  

ALTURA 
VÔO 
(m)  

LADO 
FOTO 
(m)  

REC. 
LONGITUDINAL
(m)  

REC. 
LATERAL 
(m)  

ÁREA 
FOTO 
(km²)  

ÁREA 
COBERTURA 
ÚNICA 
(km²)  

NÚMERO 
FOTOS  

4.000  612  920  552  276  0,85  0,24  485  
8.000  1224  1840  1104  552  3,39  0,95  121  
10.000  1530  2300  1380  690  5,29  1,48  78  
15.000  2295  3450  2070  1035  11,90  3,33  35  
20.000  3060  4600  2760  1380  21,16  5,92  19  
25.000  3825  5750  3450  1725  33,06  9,26  12  
30.000  4590  6900  4140  2070  47,61  13,33  9  
33.000  5049  7590  4554  2277  57,61  16,13  7  

 
Fonte: www.cartografia.eng.br/artigos/naero07.asp 

 
Exercício 5 
Calcule no número de fotografias aéreas necessárias para cobrir uma área de 100 km2 ,com 
recobrimento lateral deve ser de 30% e  longitudinal de 60%. Use as informações  do exercício 4 e 
confira a resposta na tabela acima. 
 
 
 
 
Aerobase e Fotobase 
 
A estação de exposição ou ponto nodal do terreno refere-se à posição de tomada da fotografia aérea 
vertical. A estação de exposição é representada na foto pelo seu ponto principal, que pode ser obtido 
pela união das marcas fiduciais (ou de colimação) que se encontram nos cantos ou nos centros das 
margens da fotografia. A distância percorrida pelo avião entre duas sucessivas estações de exposição 
do terreno chama-se aerobase, e a correspondente distância na fotografia denomina-se fotobase. 
 
 

 
Fonte: GARCIA, G.J.; MARCHETTI, D.A.B. Princípios de Fotogrametria e Fotointerpretação - 1986. 

 
 
 Estereoscopia 
 
O recobrimento longitudinal de uma fotografia aérea geralmente é planejado para prover 
aproximadamente 60% de superposição entre fotografias consecutivas. Isto permite a obtenção da 
estereoscopia (3D) quando as duas fotografias são usadas em um estereoscópio. Para coberturas não-



estereoscópicas, geralmente usadas em vôos de reconhecimento, o recobrimento longitudinal pode ser 
de apenas 20% garantindo apenas a cobertura fotográfica da área de interesse. 
 
Princípios Fundamentais da Estereoscopia  
 
A estereoscopia está intimamente ligada ao campo da fotogrametria e fotointerpretação A 
estereoscopia é o processo de obtenção da visão tridimensional ou estereoscópica.   
A visão estéreoscopica ou estéreo diz respeito à visão em três dimensões. É a reprodução artificial da 
visão binocular natural. A aplicação da estereoscopia em fotogrametria está no uso de fotografias com 
o propósito da observação e obtenção de medidas. 
 
O olho humano é a principal condição ou a principal ferramenta para a estereoscopia, pois sem ele 
não é possível obter a noção de terceira dimensão. Para a obtenção da visão estereoscópica, através de 
fotos, é necessário que tenhamos dois olhos e com a mesma capacidade de visão.  
 
Os centros visuais do cérebro são capazes de interpretar formas, tamanhos, texturas, cores e distâncias 
relativas. Este último aspecto se refere a percepção de profundidade. Todas as pessoas que possuem 
visão normal têm visão binocular (3D) durante todo o tempo em que estão de olhos abertos. 
A visão binocular dá o registro da profundidade entre objetos a nossa frente. Ela se fundamenta em 
duas imagens de somente um objeto visto pelos dois olhos separadamente, isto é, com posições de 
observações diferentes. No caso da visão normal, uma imagem corresponde a cada olho. A terceira 
dimensão é formada no cérebro pela diferença de imagens constituídas em cada retina. O olho 
esquerdo e o olho direito estão situados em posições diferentes, enxergam os mesmos objetos por 
meio de ângulos diferentes. Em seguida, o cérebro realiza um processo chamado “fusão 
estereoscópica”, o que possibilita a visão em três dimensões, ou seja, a visão simultânea combinada é 
que nos dá o sentido da profundidade. 
 
 

 
Fonte: http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/ 

 

 
Esquematização do fenômeno 3D 

 
Quando uma câmera aérea fotografa o terreno em espaços uniformes, ao longo de uma faixa de vôo, 
cada fotografia é tirada de um ângulo diferentes do ângulo pelo qual é obtida a fotografia seguinte. 
Então a área comum entre as duas fotos, que é a superposição, repete a visão binocular humana. 
A fim se reproduzir a visão binocular artificial tomam-se duas fotos consecutivas (par estereoscópico) 
e, mediante um instrumento ótico binocular chamado estereoscópio, consegue-se ver os objetos em 
3D, como nossa visão com os dois olhos. Os olhos tomam as posições das câmeras aéreas; os 



cristalinos são equivalentes às lentes, as retinas são análogas aos negativos e a fotografia aérea 
observada representa a situação do terreno em escala reduzida. 
Para cada um dos olhos, individualmente, a imagem é plana, somente com a fusão esterescópica 
mental é que a visão torna-se tridimensional. 
 
Muitos fatores contribuem para a qualidade da visão tridimensional. Fatores tais como a distância 
entre os olhos, a qualidade da imagem, a habilidade em focar cada imagem, a velocidade com que a 
imagem é focada e a saúde da pessoa contribui para o processo de análise.  
 
A distância interpupilar é muito importante para a construção de dispositivos estéreo. É necessário 
medir a distância interpupilar de cada pessoa, normalmente nos adultos varia entre 55mm e 75mm. 
A importância desta distância está na maneira como nossos olhos estão acostumados a ver em linhas 
convergentes ou paralelas. Quando usamos o estereoscópio é preciso ajustar a distância da separação 
entre os centros das lentes de acordo com a nossa distância interpupilar. 
 
Estereomodelo  Imagem tridimensional resultante da observação, por meio de estereoscópio, das 
áreas comuns ao par de fotos. 
 
Estereograma  Par estereoscópico depois de montado com a técnica correta e orientado para a 
observação em 3D. 
 
Métodos de visão estereoscópica  
 
Visualização Anaglífica  
Este processo estabelece a separação das duas imagens distintas a serem percebidas, usando projeção 
ou impressão nas cores  verde e vermelho em superposição e usando óculos com filtros nestas cores.  
 
Imagem estereoscópica (Estereograma) 
Um estereograma pode ser definido como um par de fotografias ou desenhos montados e orientados 
corretamente para uma observação estereoescópica. Abaixo segue um exemplo de estereograma 
utilizando uma única imagem.  

 

Fonte: GARCIA, G.J.; MARCHETTI, D.A.B. Princípios de Fotogrametria e Fotointerpretação - 1986. 
 
 
Teste de percepção estereoscópica 
 
Existe variação na habilidade dos indivíduos de ver uma imagem em 3D. Muitas pessoa não possuem 
a habilidade de fundir as duas imagens em seu cérebro. 
 
Estereoscópios  
 
São instrumentos usados no estudo de fotografias aéreas em 3a dimensão. 



Para realizar a síntese visual do par estereoscópico, a energia radiante que atinge os olhos passa por 
sistemas óticos separados. O sistema ótico é constituído por um par de lentes convexas (lupas) 
montadas sobre um suporte.  
 
Existem os estereoscópios de lente (de bolso) e de espelhos. 
 
O estereoscópio de bolso (de refração) consta de uma armação simples que suporta um par de lentes. 
Estas com poder de ampliação de até 4 vezes. O modelo mais indicado é aquele que permite o ajuste 
da distância interpupilar.  Há uma superposição entre as fotos no instante da observação. 
 
O estereoscópio de espelho (reflexão) possui lentes colocadas diretamente acima dos espelhos. Os 
raios óticos são desviados por espelho, aumentando a separação entre as linhas de visão, assim é 
possível ver todo o modelo sem superposição das fotos. Este estereoscópios são dotados de binóculos 
que além da focalização para cada olho permite uma ampliação de até 8 vezes. 
 
 

   
 

Estereoscópio de bolso 
 

Fonte: Marchetti e Garcia, 1986. 
 

 
 

Estereoscópio de espelho 
 

Fonte: Marchetti e Garcia, 1986. 



Restituição 
 
Em áreas onde a superfície terrestre é plana, a escala das fotos pode ser considerada como precisa 
para diferentes propósitos. Nestes casos pose-se obter um mapa diretamente da fotografia (não pose 
ser considerado um mapa verdadeiro). Normalmente as mudanças de escala e deslocamentos das 
imagens impedem que se obtenha medidas mais precisas. O processo de estabelecimento da posição 
correta, em um mapa, das várias fotografias, executando operações de correções chama–se restituição. 
A restituição é então a elaboração de um novo mapa, por meio de instrumentos denominados 
restituidores, que operam a transferência dos elementos fotográficos para o papel (restituidor 
analógico) ou para o computador. Os restituidores são baseados no princípio da estereoscopia, desta 
forma a restituição é executada por etapas, ou seja, par por par, até o fim da área a ser restituída. 
 
 
 

  
Restituidor Wild A-10. 

 
 

Restituidor Wild B-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Determinação de alturas 
 

 
 
Deslocamento devido ao relevo 
Em uma fotografia aérea vertical de uma área plana os pontos do terreno são representados nas suas 
posições corretas, porém objetos que possuem dimensão vertical (altura) têm seus topos deslocados. 
 
Na foto aérea existe somente um raio de luz perpendicular à superfície que é o raio que passa pelo 
nadir (nas fotos verticais o ponto nadir coincide com o ponto principal). Por exemplo, se uma árvore 
está exatamente no ponto nadir da fotografia, o seu topo e a sua base aparecem na foto como um 
único ponto (como em um mapa). Para qualquer outro ponto afastado do PP e que tenha altura, tem-se 
um raio de luz passando pela base e outro pelo topo, a posição do objeto é lateralmente deslocada em 
relação à própria base. Esta mudança aparente na posição planimétrica é chamada deslocamento 
devido ao relevo. O deslocamento é maior quando o objeto está mais afastado do ponto nadir e 
quando altura de vôo é menor (escala maior). 
 
Deslocamento devido ao observador 
 
O deslocamento aparente de um objeto, com respeito a um referencial, causado pelo deslocamento do 
observador denomina-se paralaxe. 
 
Exemplo: olho esquerdo-polegar direito-sistema de referencia 
 
Quando estamos a bordo de uma aeronave e observamos o terreno através do visor da câmera, vemos 
os objetos mais próximos (mais alto) se deslocarem mais rapidamente que os mais afastados (mais 
baixo). 
 
Sendo a câmera aérea uma aproximação do olho que registra uma cena num dado instante e volta a 
fezê-lo alguns segundos depois, percebe-se que haverá deslocamentos das posições dos diversos 
pontos da imagem em duas fotos consecutivas cobrindo uma área comum. Estes deslocamentos das 
imagens que ocorrem na direção da linha de vôo e são causados pelo movimento da aeronave são 
denominados paralaxe estereoscópica, paralaxe em x ou simplesmente paralaxe. A paralaxe é maior 
para pontos de maior altitude. 
Em um par de fotos verticais obtem-se a paralaxe a partir da distância entre dois pontos 
correspondentes aos respectivos pontos principais. 
 

Datum 1 

Datum 2 

Datum 3 

Datum: é a linha que passa por todos os pontos da mesma altitude no terreno. 
Datum 1  maior escala que as áreas dos data 2 e 3. 



Ortofotos 
 
Desde que sejam conhecidas a inclinação, posição e distorção da câmara aérea no instante da tomada 
de uma foto aérea, é possível restabelecer o centro de projeção e calcular as coordenadas de terreno de 
pontos desta foto. 
 
Nesta mesma foto, com a imagem deformada devido ao deslocamento do relevo, aplica-se uma 
correção que usa como molde a malha de coordenadas. A partir deste instante, a foto pode ser usada 
como um mapa e passa a ser chamada ortofoto. 
 
Uma ortofoto é uma imagem fotográfica que foi retificada para remover qualquer distorção de 
geometria (posição e inclinação) e deslocamentos devido ao relevo. 
  
Ortofoto digital - Imagem fotográfica obtida através de processos computacionais a partir de uma 
fotografia em perspectiva, na qual os deslocamentos de imagem devidos à inclinação e ao relevo 
foram corrigidos matematicamente.  
 
 
Determinação das aturas devido ao deslocamento dos objetos 
 
O deslocamento exagerado de objetos altos, situados nos bordos das fotografias aéreas verticais 
permite a medição da altura dos objetos através de uma fotografia. 
 

a) Deve-se admitir que o ponto principal seja coincidente com o ponto nadir; 
b) A altitude de vôo acima da base do objeto deve ser determinada com precisão; 
c) O topo e a base devem ser claramente visíveis 

 
Desta forma, as alturas dos objetos podem ser determinadas por: 
 
 
h=d x H 
         r 
h= altura do objeto 
H= altura de vôo 
r= distância medida entre o PP da fotografia e o topo do objeto a ser medido 
d= pequena distância entre o topo e a base do objeto 
 
Alguns objetos, tais como postes, caixas d’água, edifícios, árvores permitem a medição. 
 
Exercício 
Determine a altura do prédio da Caixa Econômica Federal que aparece na fotografia aérea vertical. 
Sendo que a altura de vôo foi de 900m. 
 
 
 
FOTOINTERPRETAÇÃO 
 
Os procedimentos fotointerpretativos envolvem três fases: 
  
a) Fotoleitura – reconhecimento e identificação 
Consiste no processo através do qual se estabelece O que é o objeto ou o elemento observado na 
fotografia e as primeiras inferências que lavarão a interpretação final. 
 
b) Fotoanálise – delineação, divisão de tipos 



É o processo de delineação de grupos de objetos ou de elementos que tem uma individualidade 
identificável (de confiança, de moderada confiança, de pouca confiança). Os limites não nítidos 
podem ser separados por linhas tracejadas. 
 
c) Fotointerpretação - classificação 
A classificação estabelece a identidade das superfícies, objetos (direta) ou elementos (correlativa) 
delineados pela análise. Em geral é a fase final da fotointerpretação. Deve-se começar pelos limites 
facilmente identificáveis, depois as zonas mais complexas. 
A classificação inclui: 
1- a descrição da superfície delineada pela análise 
2- Sua organização (para uso no campo ou para publicação) e codificação para expressar o sistema 
 
É importante que o fotointérprete possua uma boa acuidade visual (estereoscópica), além do 
discernimento e lógica durante a execução da tarefa. Mas às vezes existem duas ou três possibilidades 
que somente podem ser confirmadas após o trabalho de campo. Outro procedimento recomendável é 
procurar informações existentes sobre a área a ser trabalhada. 
 
Orientações para a Montagem do Estereopar 
 
São as seguintes as principais etapas do procedimento para orientação de fotografias aéreas verticais 
para a observação estereoscópica mediante o uso de estereoscópio. É necessária a determinação da 
linha de vôo. 
 

a) As fotos devem ser colocadas sobre uma mesa com a zona de superposição para dentro e as 
sombras dirigidas para o observador; 

 
b) locar o ponto principal das duas fotos. As marcas fiduciais da foto devem ser unidas para a 

determinação do PP (fazer um pequeno círculo ao redor do ponto principal com um lápis 
dermatográfico); 

 
 
c) transferir os PPs de uma foto  para a outra foto (utilizar detalhes que os circundam para 

orientação). Esses são os pontos homólogos ou conjugados. 
 
d) Com os PPs e PPs conjugados assinalados nas fotografias, teremos 4 pontos (2 por foto), que 

unidos por uma reta determinam a linha de vôo. Pode ser necessário fazer um deslocamento 
nas fotos para que os 4 pontos definam uma única reta.  

 
 
e) A linha de vôo coincide paralelamente com a linha que une os nossos olhos. O estereoscópio 

é colocado sobre as fotos de modo que a reta definida pelos centros de suas lentes seja 
paralela à linha de vôo.  

 
f) As fotos devem ser separadas segundo a linha de vôo numa distância aproximadamente igual 

àquela dos centros das lentes, ou seja, os pontos conjugados (esses pontos estão contidos na 
área de superposição) é que devem estar separados a essa distância (distância interpupilar). 

 
 
g) Enquanto estiver sendo feita a observação com o estereoscópio poderão ser feitos ajustes no 

sentido de permitir uma visão estereoscópica mais confortável. Esses ajustes se referem ao 
afastamento e aproximação das fotos e ligeira rotação do instrumento ou das fotos. 

 
Com a utilização do estereoscópio de bolso, uma das fotosfica embaixo da outra, e somente podemos 
ver 3 dos 4 pontos marcados para a orientação das fotos. 
Para o estereoscópio de espelho a separação das fotos é maior, segundo a mesma linha de vôo. 



Algumas dicas: 
-O mau alinhamento das fotografias causa cansaço nos olhos. 
-Se usar óculos, utilize-os com o estereoscópio. 
-No início usar por no máximo 30 minutos seguidos. 
- O melhor descanso é observar objetos distantes. 
 
 

 
Fonte: http://www.geovirtual.cl/ 

 
Exercícios 
a) Observação de pares estereoscópicos. 
 
b) Determinação da linha de vôo. 

 



Elaboração do Overlay 
 
A interpretação não é feita diretamente sobre a fotografia, ela é feita sobre um overlay superposto à 
foto e fixado por um lado. Sugere-se transferir as 4 marcas fiduciais para o papel para permitir a sua 
exata recolocação sobre a foto, bem como o PP da fotografia. 
 
Overlay  papel ou base plástica transparente que se usa para sobrepor às fotografias e reprodizir 
feições representadas nas fotos, desenhando-as com lápis. 
 
A simbologia utilizada deve ser padronizada ou então lógica.  
A análise dos fatos pode seguir uma seqüência definida por: 
Fatos do tipo linear – ocorrem em forma de linhas retas ou curvas na imagem fotográfica. Por 
exemplo, todo sistema viário e de drenagem. Com relação à drenagem, não devem ocorrer rios que 
não se unem, com exceção de zonas muito ardas onde alguns rios desaparecem.  
 
Fatos do tipo pontuais – são representados na imagem por pontos de diferentes diâmetros. Por 
exemplo, árvores isoladas, edificações, postes. 
 
Fatos do tipo areolares – são aqueles que se definem em áreas na imagem, ou seja, ocorrem em 
manchas. Por exemplo, a cobertura vegetal, o solo. 
 
 
Elementos de Reconhecimento 
O termo cobertura e uso do solo é definido como a forma pela qual o espaço está sendo ocupado, que 
pode ser natural ou por atividades antrópicas. Os aspectos relacionados a essa ocupação podem ser 
identificados nas fotos aéreas pela interpretação. 
A interpretação de uma imagem fotográfica ou orbital deve ser feita por meio de determinados 
elementos de reconhecimento, também chamados de fatores-guia ou elementos básicos de leitura. 
Esses elementos são:  
1. tonalidade/cor 
2. forma 
3. padrão 
4. densidade 
5. textura 
6. tamanho 
7. sombra 
8. aspectos associados 
9. posição geográfica 
 
Estas são as características, na representação fotográfica, dos objetos no terreno. Ocorre de se precisar 
da informação de apenas um ou dois elementos de reconhecimento para se fazer a interpretação 
correta, outras vezes é necessário que se utilize vários desses elementos. 
Esses fatores-guia podem ser agrupados para se chegar a uma chave de interpretação de determinado 
fato. Uma chave de interpretação é a descrição da imagem de um dado objeto na foto por meio de sua 
forma, tonalidade ou cor, tamanho, padrão, etc. 
 
 
Tonalidade/cor 
A tonalidade refere-se a intensidade de energia eletromagnética refletida por um tipo de alvo na 
superfície terrestre, estas diferentes quantidades de energia refletida pelos alvos são associadas a tons 
de cinza, isto é, quanto mais energia um alvo reflete este alvo será associado a um tom de cinza claro. 
Se ao contrário, o alvo reflete pouca energia este alvo será associado a tons de cinza mais escuros. 
A tonalidade refere-se ao brilho relativo ou a cor de objetos em uma imagem. Numa foto em P&B, a 
tonalidade varia do completamente branco ao preto, passando por várias nuanças de cinza (claro, 



médio, escuro). A tonalidade depende de vários fatores como teor de umidade, relevo, elevação solar, 
fatores fotográficos (tipos de filmes, processamento fotográfico, etc.). 
A própria cor do solo é um elemento de influência. As cores naturais dos solos (vermelho, amarelo, 
branco, preto, cinza) proporcionam aspectos de tonalidades diferentes, pois refletem a REM de forma 
diferente. 
 
Textura 
 
É o arranjo de elementos iguais ou similares que estão em uma mesma área, que em conjunto compõe 
um objeto. A textura pode ser classificada de muito grosseira até super fina (áspera, aveludada), nesta 
os elementos da imagem se unem. A textura está ligada a escala da fotografia, por exemplo, numa 
foto com escala 1:100.000, uma floresta aparece com textura uniforme e fina, já esta floresta, ou parte 
dela,  em uma foto na escala 1/10.000aparece com textura mais grosseira, permitindo a identificação 
de árvores separadamente. 
 
Forma 
 
Este elemento refere-se aos contornos dos objetos, podendo ser um indício importante para a sua 
identificação e de fácil percepção. Por exemplo, de uma maneira geral as formas dos objetos 
construídos pelo homem apresentam contornos regulares como o traçado de estradas, cercas, áreas de 
culturas agrícolas (retangulares ou faixas); já as formas naturais, como extremidades de áreas de 
florestas, rios (linhas sinuosas e contínuas) apresentam-se geralmente irregulares.  
 
Tamanho 
O tamanho como se apresentam os objetos em uma fotografia é principalmente função da escala. É 
importante ser avaliado o tamanho de um objeto em relação aos demais existentes. 
Esse fato pode ajudar, por exemplo, no caso de interesse de avaliação de usos de terra, onde a 
presença de áreas com vários edifícios grandes como fábricas ou armazéns podem sugerir atividades 
comerciais, enquanto outras áreas com edificações menores podem sugerir uso residencial. 
Podemos usar também o tamanho absoluto dos objetos quando conhecemos a escala. Imagens de gado 
bovino e ovino podem ser medidas e diferenciadas.  Através do tamanho distinguem-se grandes 
avenidas de ruas, mansões de pequenas casas populares. 
 
Padrão 
Padrão é o arranjo espacial repetitivo de objetos visíveis na cena, como por exemplo, aspectos 
retilíneos e axadrezados de uma cidade devido às ruas, ou da rede de drenagem de uma área. 
A drenagem é um dos elementos mais importantes do padrão, pois vem a ser o modelamento da 
superfície do terreno pelas águas. Materiais impermeáveis (argila) oferecem resistência à infiltração, 
criando um padrão de drenagem mais denso ao passo que materiais permeáveis (arenitos) favorecem a 
criação de padrão de drenagem pouco denso. 
Os padrões de drenagem são muito importantes, pois revelam fenômenos geológicos e do meio 
ambiente. 
 
Significados geológicos de padrões de drenagem 
 
Dendrítico - Caracteriza-se por ramificações irregulares de cursos de água em todas as direções, com os 
afluentes formando ângulos variados com o curso principal; sugere a presença de rochas sedimentares e com 
geral ausência de fraturas ou rochas sedimentares dobradas sem zonas ou linhas de menor resistência à erosão 
ou ainda rochas ígneas, maciços, rochas metamórficas ou depósitos inconsolidados. ou linhas de menor 
resistência à erosão ou ainda rochas ígneas, maciços, rochas metamórficas ou depósitos inconsolidados. 
 
Treliça - Caracteriza-se pela presença de tributários principais alongados e retos e aproximadamente paralelos 
entre si e ao curso principal, sendo que os tributários secundários entram nos tributários principais com ângulo 
reto. Sugere materiais de resistências diferentes aflorando paralelamente entre si ou estruturas paralelas. 
 



Retangular - Caracteriza-se pela presença de ângulos retos tanto no curso principal como nos tributários. A 
principal diferença para o padrão treliça é o não perfeito paralelismo entre os cursos de água, sendo estes, ainda, 
menos alongados. Esse padrão é diretamente condicionado as falhas que se cruzam em ângulos retos. 

 
 
Radial - Caracteriza-se pelo fato dos cursos de água irradiarem-se a partir de uma área central e nem todos 
divergem necessariamente entre si, podendo até haver união de dois ou mais rios quando, em função de 
irregularidades do declive inicial, eles correm obliquamente, um em direção ao outro. Sugere regiões com 
vulcões. 
 
Paralelo – Caracteriza-se por uma série de cursos de água que correm mais ou menos paralelos entre si em uma 
extensão relativamente grande. Sugere a existência de declives unidirecionais extensos e suficientemente 
pronunciados ou cristas lineares alongadas, constituídas por estratos resistentes uniformemente inclinados. 
 
Anelar- Caracteriza-se por uma série de cursos de água que correm mais ou menos paralelos entre si em uma 
extensão relativamente grande. Sugerem áreas onde durante o estágio inicial de erosão de um domo, por 
exemplo, formaram-se cursos de água conseqüentes com padrão radial que posteriormente, em função de 
processos erosivos, descobrem em vários níveis do declive estratos de menor resistência, ao longo dos quais se 
desenvolvem tributários subseqüentes de forma circular; estes, crescendo em comprimento, atingem cursos de 
água conseqüentes que correm radialmente em relação à crista da estrutura e capturam a porção superior dos 
referidos cursos conseqüentes; o resultado será uma série de cursos subseqüentes com traçado anular. 
Pinado - Representa uma modificação do padrão dendrítico. Os maiores cursos são controlados pelo declive 
topográfico regional. 

 
Anastomosado - Representa mais uma modificação do padrão dendrítico, com presença de meandros, pântanos, 
canais entrelaçados, característico de áreas de planícies aluviais e deltas. 
 
Angular - Representa uma modificação do padrão retangular e sugere a presença de sistemas de falhas e 
diáclases com ângulos não retos. 
 
Retangular dendrítico - Sugere áreas com rochas homogêneas cortadas por sistemas de fraturas intercruzadas 
com malhas relativamente grandes. O padrão dendrítico é implantado nos corpos de rochas isolados pelas 
fraturas enquanto o padrão retangular instala-se nos planos de menor resistência. 
 



Centrípeto - Representa uma variação do padrão radial e é característico de áreas com declives internos de 
crateras e caldeiras e onde cristas topográficas bordejam, circularmente, depressões, como no caso de domos 
brechados e bacias estruturais. 

 
 
 
 
Densidade 
É possível encontrar áreas na natureza com formas, padrões, etc., que possuem características 
similares, mas não com a mesma freqüência por quilômetro quadrado ou intensidade. Este 
característica é a densidade. Por exemplo, a drenagem dentrítica pode ser esparsa, média ou densa, tal 
como a densidade de ocupação de casas. 
 

 
A declividade está ligada à densidade, pois ela também pode variar em intensidade. Esta 
característica é totalmente dependente da visão estereoscópica. 
 
Sombra 
 
A sombra de um objeto pode fornecer a impressão da altura bem como contribuir com sua 
identificação.  O aspecto negativo das sombras é que elas podem encobrir alguma feição de interesse. 
 
Posição geográfica 



 
Está relacionada à localização e ao conhecimento sobre a área fotografada. O conhecimento pode ser 
obtido na literatura ou mesmo em trabalhos de campo na região. A posição é o elemento que auxilia a 
eliminar várias possibilidades. Por exemplo, em uma área tropical um animal grande e branco não 
seria um urso polar, mas provavelmente um boi zebu. A vegetação caatinga de ocorrência na região 
nordeste, não deverá ser confundida com outro tipo de vegetação, por exemplo, que ocorre no sul do 
país. 
 
Aspectos associados 
Refere-se à associação de certos objetos em uma cena, também denominado adjacências ou 
convergência de Evidências. A identificação de associações em uma área pode auxiliar na 
interpretação de vários aspectos, como por exemplo, a presença de piscinas e campo de futebol sugere 
um clube; balanços e gangorras perto de prédio sugerem escola do ensino fundamental. Pastagem, 
em geral encontramos por perto aguados, cercas árvores espaçadas para sombreamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro de elementos de reconhecimento 
 

Objetos Tonalidade Forma Padrão densidade declividade Textura Tamanho Sombra Posição Adjacências Interp. 
possíveis 

Obs 

A             
B             
C             
D             

 
Exemplos 
 
Textura 



 
 
Forma e Tamanho                                     Cor                               
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Sombra 
 
 
                                                                                                                Tonalidade 
 
Signos e Legenda  
 
Semiologia gráfica 
É uma proposta no mundo das imagens que permite transformar mapas feitos para ler em mapas para 
ver. Com exceções muito raras, as representações gráficas sob quaisquer de suas formas (diagramas, 
mapas, etc.) são concebidas como ilustrações que não condizem com regras da linguagem visual. O 
ponto de partida da semiologia gráfica é não admitir um mapa ou um gráfico como sendo mera 
ilustração.  
 
Tanto no processo de construção gráfica como no de sua apresentação, o autor deve obedecer às 
propriedades específicas da percepção visual. 
Passa-se, assim, ao domínio do raciocínio lógico. Não há convenções; fazer esta Cartografia significa 
mostrar a diversidade pela diversidade visual; a ordem pela ordem visual e a proporção pela 
proporção visual.  
 
Transgredir esta regra básica significaria realizar uma comunicação enganosa. 
 



A eficácia de uma representação gráfica pode ser conseguida, principalmente, observando-se duas 
etapas na sua construção: 
 
1- Definir as características do tema. Os elementos que constituem o tema podem ser diferentes entre 
si, ou podem estar unidos por uma relação de ordem, ou podem exprimir quantidades; isto permite 
distinguir 3 níveis de organização: o nível diferencial (≠), o nível ordenado(O) e o nível 
quantitativo(Q). 
 
2- Escolher dentre as variáveis visuais disponíveis qual ou quais representariam melhor aquele tema. 
As variáveis visuais são exploradas pela variação de tamanho, valor, granulação, cor, orientação e 
forma. 
Nem todas as variáveis visuais admitem todos os níveis de organização, e esta condição é uma das 
fontes de erros nas representações gráficas. 
 
 
 

 
 
 
Exemplos: 
 



 
 
 
 
 
 
Coleção de Mapas 
 

 
 
 



 

 
 
 



INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL 
 

 
Fonte: www.inpe.br 

 
SENSORIAMENTO REMOTO 
Ciência e tecnologia que permite aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos, com a 
utilização de sensores sem que haja contato físico entre eles. 
 
Princípio básico: a transferência de dados do objeto para o sensor é feita através de ENERGIA – 
ENERGIA ELETROMAGNÉTICA ou radiação eletromagnética (REM). 
A energia solar é a base dos princípios que fundamentam essa tecnologia. 
 

• Sugestão visitar o site: www.geocities.com/heartland/meadows/8277/espectro.htm 

 

 
 

Natureza da Radiação Eletromagnética (REM) 

 
Teorias que explicam a propagação desta forma de energia: 

• Teoria corpuscular (fótons) e 

• Teoria ondulatória (ondas). 



 

Energia Solar 

O Sol emite para o espaço uma quantidade fabulosa de energia radiante que se propaga em todas 
as direções sem necessidade da existência de meios materiais, pois como sabemos, o espaço 
interplanetário é praticamente vazio. 

A Terra, no entanto, recebe apenas uma pequena parcela do total dessa energia que é, porém, 
suficientemente grande para ser a causa geratriz primária de todos os fenômenos verificados em sua 
atmosfera. Essa energia chamada Radiação Solar propaga-se sob forma de ondas eletromagnéticas. A 
radiação solar total compreende não só a radiação direta do Sol, como também aquela que é refletida e 
difundida pela atmosfera. 

Representando na realidade uma parcela diminuta (0,000.000.004.534%) do total produzido pelo 
Sol. Entretanto, sendo o Sol praticamente a única fonte de suprimento de energético de que dispõe a 
Terra, a radiação solar constitui a causa geratriz primária de todos os fenômenos atmosféricos. Sem 
ela, evidentemente, a vida, pelo menos sob o aspecto em que nós a conhecemos, não existiria. 

  

Propagação de Energia Radiante 

A energia radiante quer oriunda do Sol, quer de outra fonte qualquer, se propaga sob forma de 
ondas, genericamente denominamos ondas eletromagnéticas, semelhantes as ondas de rádio 
(Hertzianas). No estudo de energia radiante devemos distinguir três grandezas, o comprimento, a 
frequência e a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas que as constituem. 

1 – Comprimento 

Denominamos comprimento de uma onda eletromagnética a distância que separa duas cristas 
consecutivas. Essa grandeza, representada pela letra grega λ (lambda), permite fazer distinção entre 
diferentes tipos de radiação. O comprimento das ondas eletromagnéticas que integram a radiação solar 
é comumente expresso de microns. Lembramos que o micron, cujo símbolo é µ, é uma unidade de 
medida equivalente à milésima parte do milímetro, ou seja: 

1 µm = 0,001mm = 1 x  10 -6 m 

Outras unidade utilizadas  para expressar o comprimento de onda: 

 Angstron (Ǻ):   1 x  10 -10 m 

Nonametro (nm) : 1x 10 -9 m 

                                 

 
 
 2 – Freqüência  

A freqüência de uma onda eletromagnética é definida como o número de cristas que passa por um 
ponto de referencia na unidade de tempo. 



Podemos representar esta grandeza pela letra  f. 

A unidade de f = ciclos/s ou Hz 

 

3 – Velocidade de Propagação 

A velocidade de propagação é definida como a distância que uma determinada crista percorre na 
unidade de tempo. Para a radiação que se propaga no vácuo é constante: C= 300.000 km/s. Para 
radiação que não se propaga no vácuo, a velocidade de propagação depende das características do 
meio de propagação isto é, do ambiente onde as ondas se propagam. 

 

As grandezas que acabamos de definir estão inter-relacionados pela seguinte expressão 
matemática: 

C =λ.f    λ = C/f , quanto maior o λ menor a f. 

C =3 x 10 8m/s 
Sendo C a velocidade de propagação da onda que consideramos constante para cada meio de 

propagação, quando o comprimento λ é pequeno, f tem que ser muito grande.  

 

Composição da Radiação Solar 

A radiação solar é constituída quase exclusivamente por ondas eletromagnéticas de comprimentos 
compreendidos entre 0,15µm e 100µm. O espectro eletromagnético se estende desde comprimentos de 
ondas muito curtas, associadas aos raios cósmicos, até ondas de rádio de baixa freqüência e grandes 
comprimentos de onda, como mostram as Figuras a seguir. 

. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 99% da radiação oriunda do Sol é composta por ondas eletromagnéticas de 0,15 a 
4,99µm de comprimento, este intervalo é denominado região da radiação solar e, portanto, é a ele que 



vamos dedicar nossas atenções. Por causa da absorção pelo ozônio e oxigênio atmosférico o limite 
inferior da radiação recebida na superfície está em torno de 0,20µ.  

Por outro lado, o olho humano percebe radiação de comprimento de onda compreendido entre 
0,36 a 0,76µm, aproximadamente. A radiação capaz de impressionar nossa vista é denominada 
radiação visível ou luz visível e, por isto mesmo, este intervalo da radiação é conhecido como 
domínio da radiação visível.  

 
AQUISIÇÃO DE DADOS POR SENSORIAMENTO REMOTO 

A energia radiante emitida pela fonte (Sol), após atravessar a atmosfera (trajetória), atinge a superfície 
terrestre (alvo, por exemplo, água, vegetação, estrada, prédios e etc), sofre interações, produz uma 
radiação de retorno, que se propaga novamente pela atmosfera e atinge o sensor, onde é detectada. 
Essa radiação de retorno é transformada em sinais elétricos, que correspondem às variações de energia 
da cena original. Esses sinais elétricos são transmitidos e registrados nas estações de recepção de 
dados terrestres em meios de armazenamento. 

 
Fonte: www.uff.br/geoden 

Dados de SR basicamente representam medidas de trocas energéticas de alvos e meio ambiente, 
representadas por informações do tipo intensidade de resposta por comprimento de onda. 
As variações presentes na escala de cinza de uma imagem (de boa qualidade radiométrica) estão 
principalmente ligadas: 
 

1) Variações de reflectância – parâmetro chave para distinguir diferentes alvos nas imagens; 
2) Efeitos de orientação topográfica dos alvos 
 
 

 
Curvas espectrais de alguns alvos 

Fonte: www.ltid.inpe.br/dsr/mauricio/sensores.PDF 



Efeitos Atmosféricos 
 Quando adquirimos um dado através de um sensor remoto o sinal coletado interage com a 

atmosfera até atingir o sensor. 
Os processos de atenuação mais importantes que afetam a propagação da radiação 

eletromagnética pela atmosfera são: Absorção e Espalhamento. 
 
Absorção 
A REM ao se propagar pela atmosfera é absorvida seletivamente pelos seus vários 

constituintes (vapor d´ água (H2O), Ozônio (O3), Dióxido de carbono (CO2) etc. 
Dentro da faixa do ultravioleta ao visível o ozônio é o principal atenuador por absorção. 

Dentro da faixa do infravermelho o vapor d´água e o Dióxido de carbono são os principais 
atenuadores. 

Ao longo do espectro eletromagnético existem regiões onde a absorção atmosférica é 
relativamente pequena – são chamadas de janelas atmosféricas – apresentam boa transmitância. 
São nessas regiões que são desenvolvidas praticamente todas as atividades de SERE. 

Principais janelas atmosféricas 
• 0,3 – 1,3 µm (ultravioleta – infravermelho próximo) 
• 1,5 – 1,8 µm (infravermelho próximo) 
• 2,0 – 2,6 µm (infravermelho médio) 
• 3,0 – 3,6 µm (infravermelho médio) 
• 4,2 – 5,0 µm (infravermelho distante) 
• 8,0 – 14,0 µm (infravermelho termal) 
 

         

 
Fonte: www.ufsm.br/petagronomia/apostilas/v1_inpe.pdf 

 
Espalhamento    
O processo de espalhamento da radiação solar na atmosfera, gera um campo de luz difusa que se 
propaga em todas as direções. 
 

Reflexão, absorção e transmissão de um fluxo de REM 
 
As características de cada elemento observado na superfície terrestre determinam a maneira particular 
segundo a qual o mesmo reflete ou emite energia. 
No momento em que a REM atinge a matéria ocorrem interações, podendo a energia comportar-se da 
seguinte maneira: 

a) parte do fluxo de REM é refletido 
b) parte penetra no objeto, sendo progressivamente absorvido 
c) parte consegue atravessá-lo, emergindo para o espaço. 

Este comportamento por qualquer tipo de matéria é seletivo em relação ao comprimento de onda e 
específico para cada tipo de matéria, dependendo basicamente de sua estrutura atômica e molecular. 



Torná-se possível, assim, em princípio, a identificação de um objeto por um sensor, mediante o 
registro de sua assinatura espectral. 

 
 
 

Sistemas Sensores 
 
Sensores são dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, em determinada faixa do 
espectro eletromagnético, e gerar informações que possam ser transformadas num produto passível de 
interpretação, quer seja na forma de imagem, na forma gráfica ou de tabelas. 
Um sistema sensor é constituído basicamente por um coletor, que pode ser um conjunto de lente, espelho ou 
antena e um sistema de registro (detetor) que pode ser um filme ou outros dispositivos e um processador. 
 

 

 

 

 
 
 

Partes de um sistema sensor 
Fonte: www.ltid.inpe.br/dsr/mauricio/sensores.PDF 

 
 
Classificação 

a) Quanto à fonte de energia utilizada: 
• Ativos  - São aqueles que produzem sua própria radiação. 
• Passivos – Dependem de uma fonte de radiação externa.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:www.ltid.inpe.br/dsr/mauricio/sensores.PDF 

 

b) Quanto à região espectro em que operam: 
• região óptica 
• região de microondas 
• visível 
• infravermelho próximo + médio 
• infravermelho termal 
 

Os sensores ópticos (atuam da faixa do visível até o infravermelho termal) ainda podem ser 
classificados em: 

• termais  - detectam energia (calor) emitida pelos alvos. 
• energia solar refletida - detectam energia refletida no alvo. 



c) Quanto ao tipo de produto gerado: 
• imageadores - fornecem como resultado uma imagem da superfície observada. 
• não-imageadores - detectam a energia e convertem-na em valores que podem ser apresentados na 

forma de gráficos, planilhas etc., não fornecem imagem de uma superfície, e sim dados em dígitos. 
Ex: Radiômetro. 

 
 Sistemas Imageadores 

 
1 - Sistema Fotográfico – câmera fotográfica 
Existem diferentes tipos de câmaras fotográficas, mas em SR utilizam-se em geral câmeras aéreas 
que possuem dispositivos que permitem sincronizar o movimento do filme com o deslocamento 
do avião. A exposição é feita automaticamente por um dispositivo que controla o tempo entre 
cada exposição, conforme a especificação do planejamento da missão, permitindo ajustar o 
recobrimento  desejado para a visão estereoscópica (3D).  
 
2 – Sistemas de imageamento eletro-óptico –  (Ex:  Sensor TM) 
Nesses sistemas os dados são registrados em forma de sinal elétrico, o que possibilita sua 
transmissão à distância. Como todo sistema de imageamento possui dois componentes básicos: o 
sistema óptico e o detector. O sistema óptico tem a função de focalizar a energia proveniente do 
alvo sobre o detector (fotodetectores ou detectores témicos). Este tem a função de gerar um sinal 
elétrico que é posteriormente amplificado eletronicamente e armazenado em forma digital. 
 
3- Sistemas de microondas – Radar (Radio Detection and Ranging) 

Os componentes básicos de um sistema radar são: antena transmissora/receptora, receptor, 
detector e registrador. 

A antena transmissora produz pulsos de energia (sensor ativo) na faixa do microondas. Esses 
pulsos são enviados em uma direção perpendicular ao deslocamento da plataforma que transporta 
o sistema sensor. A energia é refletida pela superfície e retorna à antena, depois é transmitida para 
o receptor e amplificador atingindo então o detector. Este produz um sinal elétrico passível de ser 
registrado. 
 

Principais Características das Imagens de sensoriamento Remoto 
 
Resolução 
É a habilidade de um sistema de sensoriamento remoto para produzir uma imagem nítida e bem 
definida. As características dos sistemas sensores são expressas em função de quatro domínios de 
resolução: espectral, espacial ou geométrica, temporal e radiométrica. 
  

Resolução espectral: refere-se ao poder de resolução que o sensor tem para discriminar diferentes 
alvos sobre a superfície terrestre. Em outras palavras, ela é definida pelo número de bandas espectrais 
de um sistema sensor e pela largura do intervalo de comprimento de onda coberto por cada banda. 
Quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo, maior a resolução espectral do 
sensor.  

Se um sistema sensor possui detectores operando em mais de uma faixa espectral, do espectro 
eletromagnético, o sistema é dito multiespectral, porque registra a radiação eletromagnética 
proveniente dos alvos em varias faixas espectrais, como exemplo, os sistemas sensores a bordo dos 
satélites Landsat . 

Às vezes, no próprio sistema sensor há diferentes resoluções espectrais. Por exemplo, o sensor MSS 
do Landsat operava em quatro bandas espectrais, ou seja, MSS-4 (500 – 600 nm), MSS-5 (600 – 700 
nm), MSS-6 (700 – 800 nm) e MSS-7 (800 –1100 nm). A resolução espectral das bandas MSS4, 5 e 6 
é de 100 nm, enquanto que da banda MSS-7 é de 300 nm.  



 Cada sensor a bordo dos satélites apresenta distintas bandas que operam em diferentes faixas do 
espectro eletromagnético, conhecendo o comportamento espectral dos alvos na superfície terrestre é 
possível escolher as bandas mais adequadas para estudar os recursos naturais. 

 Banda 1  
0,45-0,52 m m 

(azul) 

 

Banda 2 
0,52-0,59 m m 

(verde) 

  

 

• Mapeamento de águas costeiras;   

• Diferenciação entre solo e vegetação;   

• Diferenciação entre vegetação conífera e 
decídua  

● Mapeamento de vegetação;  

●Qualidade d'água  
   
   

Banda 3  
0,63-0,69 m m 

(vermelho)  

Banda 4  
0,77-0,89 m m 

(infravermelho próximo)  

  

• Absorção de clorofila;   

• Diferenciação de espécies vegetais;   

• Áreas urbanas, uso do solo;   

• Agricultura;   

• Qualidade d'água   

• Delineamento de corpos d'água;  

• Mapeamento geomorfológico;  

• Mapeamento geológico;  

• Áreas de queimadas;  

• Áreas úmidas;  

• Agricultura;  

• Vegetação   

Aplicações das bandas da Câmara CCD do satélite CBERS 

Fonte: www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/) 

 



 
– Imagens de uma área no Estado do Rio de Janeiro, obtida nas sete bandas do sensor TM do Landsat-5. (FONTE: 

WWW.INPE.BR) 

 
Resolução espacial: é definida pela capacidade do sistema sensor “enxergar” objetos na superfície 
terrestre; quando menor o objeto possível de ser visto, maior a resolução espacial. 

 

 

 
 
 

 



Resolução temporal: esta resolução é função das características da plataforma na qual o sensor está 
colocado. No caso de sistemas sensores orbitais, a resolução temporal indica o intervalo de tempo que 
o satélite leva para voltar a recobrir a área de interesse. Isso depende da largura da faixa imageada no 
solo. Por exemplo, o sensor TM do Landsat-5 tem uma resolução temporal de 16 dias, isto é, a cada 
16 dias o Landsat-5 passa sobre um mesmo ponto geográfico da Terra. Assim, nós dizemos que a 
resolução temporal do sensor TM é de 16 dias. Já os sistemas sensores a bordo do satélite NOAA têm 
uma resolução temporal de 9 dias, no entanto, como a largura de faixa é muito grande, é possível 
obter dados diários sobre um mesmo ponto. 
A resolução temporal é muito importante porque permite fazer um acompanhamento dinâmico dos 
alvos sobre a superfície da Terra. 
  
Resolução Radiométrica: a radiação eletromagnética, refletida e/ou emitida pelos alvos da superfície 
terrestre, possui valor de intensidade que difere de um alvo para outro. Por exemplo, para certos 
comprimentos de onda, uma vegetação reflete e/ou emite muito menos energia do que uma placa de 
zinco. Entretanto, certos alvos, apesar de serem diferentes, refletem ou emitem a radiação 
eletromagnética com valores de intensidade muito próximos entre si, tornando-se quase idênticos 
espectralmente.  
Assim, a resolução radiométrica de um sensor refere-se à capacidade que este sensor tem de poder 
discriminar, numa área imageada, alvos com pequenas diferenças de radiação refletida e/ou emitida. 
 

 
 
 
 
Sistemas sensores e resoluções 
 
– CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS E ESPACIAIS DO SENSOR ETM+ DO LANDSAT-

7 
 

Banda FAIXA ESPECTRAL REGIÃO DO 
ESPECTRO 

RESOLUÇÃO 
ESPACIAL  

  Nm µm   (m x m) 
1 450 – 520 0,45 – 0,52 Azul 30 
2 530 – 610 0,53 – 0,61 Verde 30 
3 630 – 690 0,63 – 0,69 Vermelho 30 
4 780 – 900 0,76 – 0,90  IV/Próximo 30 
5 1550 – 1750 1,55 – 1,75 IV/Médio 30 
6 10400– 12500 10,4 – 12,5 IV/Termal 120 
7 2090 – 2350 2,08 – 2,35 IV/Médio 30 

8 (PAN) 520 - 900 0,52 – 0,90 VIS/IVPróximo 15 

 
 

Fonte:www.ltid.inpe.br/dsr/mauricio/livro.html 



– CARACTERÍSTICAS DO SENSOR DO SATÉLITE IKONOS 
 

Sensor  
Resolução 
Espectral 

µm 

Resolução 
Espacial  
(m x m) 

Faixa de 
varredura  

Resolução 
Radiométrica  

Pancromático  0.45-0.90  1 1100 km  11 bits (2048 
níveis)  

0.45-0.52 4  1100 km  11 bits (2048 
níveis)  

0.52-0.60 4  1100 km 11 bits (2048 
níveis) 

0.63-0.69 4  1100 km 11 bits (2048 
níveis) 

Multiespectral 

0.76-0.90 4  1100 km  11 bits (2048 
níveis)  

 
 
 
 

– SATÉLITE CBERS - CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES CCD, IR-MSS e WFI 
  

SENSOR FAIXA 
ESPECTRAL(µm) 

RESOLUÇÃO 
ESPACIAL 

(m x m) 

VARREDURA 
NO TERRENO 

(km) 
CCD 0,45 - 0,52  

0,52 – 0,59 
0,63 – 0,69 
0,77 – 0,73 

0,51 – 0,73 (PAN) 

  
19,5 

  
113 

IR-MSS 0,50 – 1,10 
1,55 – 1,75 
2,08 – 2,35 

10,04 – 12,05 

  
77,8 

  
120 

WFI 0,63 – 0,69 
0,77 – 0,89 

  
256 

  
890 

  
O CBERS-2B, lançado em setembro de 2007, foi construído para dar continuidade ao programa de 
imageamento do País, e é praticamente idêntico aos CBERS-1 e 2. Algumas melhorias foram 
introduzidas, a principal delas é quanto à carga útil, com a substituição do imageador IRMSS por uma 
Câmera Pancromática de Alta Resolução (HRC).  

 

Características da Câmera Pancromática de Alta Resolução - HRC    

Banda espectral 0,50 - 0,80 µm (pancromática) 
Campo de Visada 2,1º 
Resolução espacial 2,7 x 2,7 m  
Largura da faixa imageada 27 km (nadir) 
Resolução temporal 130 dias na operação proposta 
Taxa de dados da imagem 432 Mbit/s (antes da compressão) 
Quantização 8 bits 

 
 
 



Sistema Mundial de Referencia (World Reference System) 
 

O Sistema Mundial de Referencia, composto pelo numero da órbita e pelo numero do ponto, é 
utilizado para localizar a imagem da área de interesse para estudo. O numero da órbita se refere a 
órbita base a que pertence a cena, da área de interesse, no Sistema Mundial de Referencia, e o número 
do ponto é associado a uma latitude padrão representada no Mapa índice. 

 
As imagens LANDSAT/TM podem ser adquiridas da seguinte forma: 

 
 Cena inteira – cobre uma área de 185 x 185 Km. 
 Quadrante – representa um quarto da cena inteira – cobre uma área de 90 x 90 Km 
 Subquadrante – representa um quarto do quadrante – cobre uma área de 46 x 46 Km 

 
 

 
 

Mapa do sistema mundial de referência. 
Fonte: www.ltid.inpe.br/selper/frame.html 

 
 
 
 
 
 
 



Rodapé da imagem impressa 

Rodapé de uma imagem TM  
1 – Data da passagem do satélite; 
2 – Tipo de projeção; 
3 - Tipo de processamento geométrico; 
4 – Tipo de efemérides; 
5 – Área imageada; 
6 – Órbita e ponto; 
7 – Tipo de processamento; 
8 – Coordenadas: C – coordenadas do centro da imagem; N – coordenadas do Nadir; 
9 – Sensor;  
10 – Satélite; 
11 – Banda; 
12 – Ângulo de elevação do sol; 
13 – Ângulo de azimute solar; 
14 – Orientação do satélite; 
15, 16 – Parâmetros de processamento; 
17 – Qualidade de gravação; 
18 – Numero de órbitas; 
19 – Data de processamento; 
20 – Escala de nível de cinza. 
 
  

Estações de rastreio 
Existem estações de rastreio de satélites de recursos terrestres em todos os continentes, formando 
uma rede de estações que permite que sejam coletadas informações sobre a superfície terrestre em 
todas as latitudes e longitudes. A figura  apresenta a distribuição das estações de rastreio ao redor 
do mundo. 
 
 

 
- Localização das estações de rastreio dos satélites de recursos terrestres. As estações que recobrem a América do Sul estão localizadas na 

Argentina, Brasil e Equador. 
Fonte:www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/image40.jpg 



    Comportamento Espectral de Alvos 
 
Para que possamos extrair informações a partir de dados de sensoriamento remoto é fundamental o 
conhecimento do comportamento espectral dos objetos da superfície da terra e dos fatores que 
interferem neste comportamento. 

O CEA resulta das interações entre a REM incidente sobre o objeto e as propriedades físicas, 
químicas e biológicas do objeto. 

 
O conhecimento do CEA não é importante apenas para a extração de informações de imagens 
obtidas pelos sensores, é também importante na própria definição de novos sensores, quando 
selecionamos , por exemplo, a melhor seleção de canais para uma composição colorida, temos 
que conhecer o comportamento espectral do alvo de nosso interesse, pois sem conhecê-lo 
corremos o risco de desprezar faixas espectrais, e grande significância na sua discriminação. 
 
A radiação solar incidente na superfície terrestre interage de modo diferente com cada tipo de alvo. 
Esta diferença é determinada principalmente pelas diferentes composições físico-químicas dos objetos 
ou feições terrestres. Estes fatores fazem com que cada alvo terrestre tenha sua própria assinatura 
espectral. Em outras palavras, cada alvo absorve ou reflete de modo diferente cada uma das faixas do 
espectro da luz incidente. Outros fatores que também influenciam no processo de interação dos alvos 
são: textura, densidade e posição relativa das feições em relação ao ângulo de incidência solar e à 
geometria de imageamento. Em decorrência desta interação, a radiação que deixa os alvos, leva para 
os satélites a assinatura espectral dos mesmos. Os sistemas sensores instalados nos satélites são 
sensíveis a estas diferenças, que as registram em forma de imagens. É importante mencionar que tanto 
a irradiância (REM que chega aos alvos) como a radiância (REM que deixa os alvos) são fortemente 
afetadas em suas trajetórias pelos componentes atmosféricos. Áreas nubladas, por exemplo, são 
impossíveis de serem imageadas por meio da luz solar. 
 

Assinatura Espectral 
• Intensidade relativa com que cada corpo reflete ou emite a radiação eletromagnética nos diversos 
comprimentos de onda (curvas de reflectância x comprimento de onda). 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: http://www.ltid.inpe.br/dsr/mauricio/sensores.PDF 

 
Sistema TM 

Bandas  Faixa espectral (µm) Aplicações 
1 0,45 – 0,52 (azul)  mapeamento de águas costeiras 

 diferenciação entre solo e vegetação 
 diferenciação entre vegetação conífera e decídua  

2 0,52 – 0,60 (verde)  mapeamento de vegetação 
 qualidade da água  

3 0,63 – 0,69 (vermelho)  absorção de clorofila 
 diferenciação de espécies vegetais 
 áreas urbanas e uso do solo 
 agricultura 
 qualidade da água   

4 0,76 – 0,90  
(infravermelho próximo) 

 delineamento de corpos d´água 
 mapeamento geomorfológico 
 mapeamento geológico 
 áreas de queimadas 
 agricultura 
 vegetação 

5 1,55 – 1,75  
(infravermelho médio) 

 uso do solo 
 medidas de unidade da vegetação 
 diferenciação entre nuvem e neve 
 agricultura 
 vegetação 

6 10,40 – 12,50  
(infravermelho termal) 

 mapeamento de estresse térmico em plantas 
 correntes marinhas 
 propriedade termal do solo 
 outros mapeamentos térmicos 

7 2,08 – 2,35 
(infravermelho médio) 

 identificação de minerais 
 mapeamento hidrotermal 

Exemplos
• Monitorar a extensão da superfície de um corpo
d´água – qual o melhor comprimento de onda (banda)?

Landsat TM 3 2 1 Landsat TM 7 4 3



Interpretação de imagens de Sensoriamento Remoto 
 
ANÁLISE AMBIENTAL 

 
Toda ação de planejamento, ordenação ou monitoramento do espaço deve incluir a análise dos 
diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação humana e seus inter-
relacionamentos. Assim podem–se apontar algumas dimensões dos problemas ligados aos estudos 
ambientais, onde é grande o impacto do uso da tecnologia e dos recursos  de SR. Por exemplo o 
mapeamento multitemático para subsidiar diagnósticos, avaliações e prognósticos ambientais bem 
como o ordenamento territorial. 
 
É importante destacar que o critério espectral não é suficiente para discriminar, por exemplo, entre 
classes de uso da terra (uso “cultural” da terra) em função da hierarquização da informação, ou escala 
geográfica de análise da máxima generalização ao máximo detalhamento. 
 

Resolução espacial 
Métodos de classificação digital X interpretação visual X elementos de reconhecimento 
Resolução temporal – impactos/mudanças de curto, médio e longo prazos. 

 
Algumas Aplicações 
 
●Atualizar a cartografia existente; 
●Desenvolver mapas e obter informações sobre áreas minerais, bacias de drenagem, agricultura, 
florestas; 
●Melhorar e fazer previsões com relação ao planejamento urbano e regional; 
●Monitorar desastres ambientais tais como enchentes, poluição de rios e reservatórios, erosão, 
deslizamentos de 
terras, secas; 
●Monitorar desmatamentos; 
●Estudos sobre correntes oceânicas e movimentação de cardumes, aumentando assim a produtividade 
na pesca; 
●Estimativa da taxa de desflorestamento da Amazônia Legal; 
●Suporte de planos diretores municipais; 
●Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impacto sobre Meio Ambiente (RIMA); 
●Levantamento de áreas favoráveis para exploração de mananciais hídricos subterrâneos; 
●Monitoramento de mananciais e corpos hídricos superficiais; 
●Levantamento Integrado de diretriz para rodovias e linhas de fibra ótica; 
●Monitoramento de lançamento e de dispersão de efluentes em domínios costeiros ou em barragens; 
●Estimativa de área plantada em propriedades rurais para fins de fiscalização do crédito agrícola; 
●Identificação de áreas de preservação permanente e avaliação do uso do solo; 
●Implantação de pólos turísticos ou industriais; 
●Avaliação do impacto de instalação de rodovias, ferrovias ou de reservatórios; 
 
 
O que é interpretação de imagens? 

Uma imagem orbital contém muitos DADOS, para esses dados se tornarem INFORMAÇÃO 
é necessário a interpretação dos dados a partir das diferentes áreas do CONHECIMENTO. 

Interpretar imagens é identificar objetos nelas representados e dar um significado a esses objetos, 
assim quando identificamos uma represa, uma mancha urbana, uma mata estamos fazendo a sua 
interpretação. 

 
As imagens obtidas por sensores remotos, qualquer que seja seu processo de formação, registram 

a energia proveniente dos objetos da superfície observada. Independente da resolução e escala, as 
imagens apresentam os elementos básicos de reconhecimento que são:  



Texto baseado em: http://www.tamoio.dmz.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/ 

•Padrão - Este conceito indica que um alvo no dado de sensoriamento remoto apresenta uma organização 

peculiar que o distingue de todos os outros 

Imagem do Sensor AVIRIS apresentando dois padrões de drenagem diferente. 

Fonte: www.inpe.br 
. 

 
Padrão típico de áreas agrícolas, imagem LANDSAT 

Fonte: www2.engesat.com.br/pub/fckeditor/Image/Amostras%20Landsat%205/220_073.jpg 
 

•Tonalidade e Cor 
A tonalidade refere-se a intensidade de energia eletromagnética refletida por um tipo de alvo na superfície 
terrestre, em uma determinada banda do espectro eletromagnético, em outras palavras, a tonalidade está 
estreitamente relacionada com o comportamento espectral das diferentes coberturas da superfície terrestre. 
Em uma imagem de satélite, estas diferentes quantidades de energia refletida pelos alvos são associadas a tons 
de cinza, isto é, quanto mais energia um alvo reflete mais energia chega ao sensor a bordo do satélite. Assim 
este alvo será associado a um tom de cinza claro. Se ao contrário, o alvo na superfície da terra reflete pouca 
energia, menos energia chegará ao sensor. Assim este alvo será associado a tons de cinza mais escuro. 
O olho humano é mais sensível a cores que à tons de cinza. As cores que podemos ver é fruto da reflexão 
seletiva dos alvos existentes na superfície terrestre, nas distintas bandas do espectro eletromagnético. Assim, 
para facilitar a interpretação visual dos dados de sensoriamento, são associadas cores aos tons de cinza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem LANDSAT /TM do encontro das águas dos rios Solimões (azul claro) e Negro (preto) formando o rio Amazonas 

Fonte: www.inpe.br 



• Forma e Tamanho 

1        2    

1- Imagem IKONOS com forma característica de sistema viário 

2- Imagem CBERS apresentando açudes, no estado do ceará com tamanhos diferentes.  
O açude grande é o açude de Orós. 

Fonte: www.inpe.br 
 
• Textura -  É a qualidade que se refere a aparente rugosidade ou suavidade de um alvo em uma imagem de 
sensoriamento remoto 

Imagens do sensor AVIRIS apresentando duas texturas distintas. 

Fonte: www.inpe.br 
 
 

• Sombra 
  

 
Imagem CBERS apresentando a nuvem em branco e a sombra da nuvem em preto, esta última confunde-se com a tonalidade preta da água 
do açude que está na porção inferior da imagem. 

Fonte: www.inpe.br 



O sistema visual humano possui uma notável capacidade de reconhecer padrões. Contudo ele dificilmente 
á capaz de processar o enorme volume de dados e informações presentes em uma imagem. Vários tipos de 
degradações e distorções oriundas do processo de aquisição das imagens dificultam ainda mais esta atividade 
pelo olho humano. 
 
A função primordial do processamento digital de imagens de SER é a de fornecer ferramentas para 
facilitar a identificação e a extração das informações sobre fenômenos ou objetos do mundo real 
contidas nas imagens. Ou ainda, transformar a imagem de tal modo que as informações radiométricas 
contidas nelas sejam mais facilmente discrimináveis pelo analista. 
 
As técnicas computacionais tentam simular a capacidade do sistema visual humano em reconhecer 
padrões espectrais nos dados remotamente sensoriados. A grande vantagem do uso do computador no 
reconhecimento de padrões, em relação à interpretação visual, é que eles são capazes de processar um 
grande volume de informações. 
 

 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

 
As técnicas voltadas para a análise de dados multidimensionais, adquiridos por diversos tipos de 

sensores recebem o nome de processamento digital de imagens, ou seja é a manipulação de uma 
imagem por computador de modo onde a entrada e a saída do processo são imagens. Usa-se para 
melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais para o analista humano e para fornecer outros 
subsídios para a sua interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente 
submetidos a outros processamentos. 

Um dos principais objetivos do Sensoriamento remoto (SER) é o de servir de fonte de dados para 
a identificação dos diferentes materiais ou alvos existentes na superfície terrestre. Esses alvos sejam 
eles tipos de vegetação, padrões de uso do solo, rochas, água, etc. 

Esta identificação é possível devido ao fato dos diferentes materiais, ou mesmo dos mesmos em 
estágios diferentes, terem comportamentos específicos ao longo do espectro eletromagnético. 
 
O que é uma imagem digital?  
http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_sen.html 
 
Uma imagem digital pode ser definida por uma função bidimensional, da intensidade de luz refletida ou emitida 
por uma cena, na forma I(x,y); onde os valores de I representam, a cada coordenada espacial (x,y), a intensidade 
da imagem nesse ponto. Essa intensidade é representada por um valor inteiro, não-negativo e finito. A cada 
ponto imageado pelos sensores, corresponde a uma área mínima denominada "pixel" (picture cell), que deve 
estar geograficamente identificado, e para o qual são registrados valores digitais relacionados a intensidade de 
energia refletida em faixas (bandas) bem definidas do espectro eletromagnético.  

 
Com relação a terminologia da classificação da imagem no computador são encontradas na literatura 
várias expressões sobre esse procedimento, como classificação automática, classificação digital, análise 
digital, interpretação digital, tratamento digital, etc. 
 
A CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE SER CONSISTE NA ASSOCIAÇÃO DE CADA PIXEL 
DA IMAGEM A UM RÓTULO, OU SEJA, CONSISTE NA ROTULAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO) AUTOMÁTICA 
DE TODOS OS PIXELS CONTIDOS EM DETERMINADA CENA, EM CLASSES TEMÁTICAS, SEGUNDO A 
OCUPAÇÃO DO SOLO. 
 
A informação espectral de uma cena pode ser representada por uma imagem espectral, na qual cada "pixel" tem 
coordenadas espaciais x, y (linha e coluna) e uma espectral L (atributo numérico), que representa a radiância do 
alvo em todas as bandas espectrais, ou seja para uma imagem de K bandas, existem K níveis de cinza associados 
a cada "pixel" sendo um para cada banda espectral.  
 
Quando esse tipo de operação é realizada para todos os pixels da imagem de uma determinada área o resultado 
pode vir a ser um mapa temático digital, claro que após essa imagem ter sido reorganizada para se ajustar 
a uma determinada projeção cartográfica. 



Pré-Processamento 
Consiste na preparação dos dados de satélites para a classificação. Nesta fase empregam-se técnicas 
visando melhorar a qualidade dos dados, por exemplo: remoção de ruídos, realce de imagens, 
correção geométrica e registro, etc. 
 

Correção geométrica e registro de imagens  
 

As imagens produzidas por sensores remotos, sejam elas fotografias aéreas ou imagens de satélite, apresentam 
uma série de distorções espaciais, não possuindo, portanto, precisão cartográfica quanto ao posicionamento dos 
objetos, superfícies ou fenômenos nelas representados. Erros geométricos resultam das seguintes causas: rotação 
e curvatura da Terra, movimento do espelho de imageamento, variações da altitude, posição e velocidade da 
plataforma, distorção topográfica. 
 
Freqüentemente, a informação extraída da imagem de sensoriamento remoto precisa ser integrada com outros 
tipos de informação, representados na forma de mapas, especialmente quando se trabalha com sistemas 
geográficos de informação, nos quais as imagens de sensoriamento remoto são uma das principais fontes de 
dados. Por outro lado, os dados contidos em uma imagem de satélite precisam ser apresentados na forma de um 
mapa, com uma grade de coordenadas geográficas de referência traçada sobre a mesma. 
O registro de uma imagem compreende uma transformação geométrica que relaciona coordenadas de imagem 
(linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência.   
 
No SPRING este sistema de referência é, em última instância, o sistema de coordenadas planas de certa projeção 
cartográfica. Como qualquer projeção cartográfica guarda um vínculo bem definido com um sistema de 
coordenadas geográficas, pode-se dizer então que o registro estabelece uma relação entre coordenadas de 
imagem e coordenadas geográficas. 

 
Outros termos comuns para a designação do procedimento de registro são geocodificação e 
georreferenciamento. É importante, contudo, fazer uma distinção clara entre registro e correção geométrica.  

- O processo de correção geométrica de imagens elimina as distorções geométricas sistemáticas 
introduzidas na etapa de aquisição das imagens; 

- O registro apenas usa transformações geométricas simples - usualmente transformações polinomiais - 
para estabelecer um mapeamento entre coordenadas de imagem e coordenadas geográficas. Por isso , 
sugere-se que o registro seja sempre utilizado como uma técnica que busca refinar a qualidade 
geométrica de imagens com correção geométrica de sistema. 

 

Realce 
A técnica de realce de contraste tem por objetivo melhorar a qualidade das imagens sob os critérios subjetivos 
do olho humano. É normalmente utilizada como uma etapa de pré-processamento para sistemas de 
reconhecimento de padrões. O contraste entre dois objetos pode ser definido como a razão entre os seus níveis 
de cinza médios. A manipulação do contraste consiste numa transferência radiométrica em cada "pixel", com 
o objetivo de aumentar a discriminação visual entre os objetos presentes na imagem. Realiza-se a operação 
ponto a ponto, independentemente da vizinhança. A escolha do mapeamento direto adequado é, em geral, 
essencialmente empírica. Entretanto, um exame prévio do histograma da imagem pode ser útil. O histograma de 
uma imagem descreve a distribuição estatística dos níveis de cinza em termos do número de amostras ("pixels") 
com cada nível.  
A distribuição pode também ser dada em termos da percentagem do número total de "pixels" na imagem. Pode 
ser estabelecida uma analogia entre o histograma de uma imagem e a função densidade de probabilidade, que é 
um modelo matemático da distribuição de tons de cinza de uma classe de imagens.  

Fonte:www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/introducao_pro.html 



COMPOSIÇÃO COLORIDA 

(Divino Figueiredo/Conceitos Básicos de Sensoriamento Remoto) 
 
Trata-se de um dos artifícios de maior utilidade na interpretação das informações do SR. Ela é 
fundamental para uma boa identificação e discriminação dos alvos terrestres. O olho humano é capaz 
de discriminar mais facilmente matizes de cores do que tons de cinza. A composição colorida é 
produzida na tela do computador, ou em outro dispositivo qualquer, atribuindo-se as cores primárias 
(vermelha, verde e azul), a três bandas espectrais quaisquer. Este artifício é também conhecido como 
composição RGB (do inglês: Red, Green, Blue). Associando, por exemplo, a banda 3 à cor vermelha 
(R), a banda 4 à cor verde (G) e a banda 5 à cor azul (B), produz-se uma composição colorida 
representada por 345 (RGB). A formação das cores na imagem pode ser considerada similar ao 
trabalho de um pintor que tenha a sua disposição 3 latas de tinta, uma de cada uma das cores acima. 
Com estas latas de tinta pintamos a imagem. A imagem é pintada pixel a pixel. Os pixels são pintados 
individualmente usando um pouco de tinta de cada lata. A quantidade de tinta, de cada cor, é 
determinada pelo nível de cinza do pixel, na banda associada à cor. Se o nível de cinza for 0 em uma 
banda, significa que nenhuma tinta deve ser utilizada da correspondente cor. Pixels que têm nível de 
cinza igual a 0 nas 3 bandas ficam completamente sem tinta, portanto em cor preta (ou sem cor). Se o 
nível de cinza em uma banda for máximo, digamos 255, significa que deve se utilizar o máximo de 
tinta da correspondente cor. Pixels que têm o máximo valor de nível de cinza nas 3 bandas ficam, na 
imagem, em cor branca intensa. Pixels que têm o mesmo nível de cinza nas 3 bandas ficam em tons da 
cor cinza, (não confundir nível de cinza, que é o valor digital do pixel, com a cor cinza que estamos 
agora utilizando). Neste caso de valores iguais dos níveis de cinza, o tom da cor cinza será mais 
escuro para valores menores e mais claro para valores maiores. A título de ilustração, suponhamos 
que na composição 345 (RGB), um determinado pixel 
tivesse os seguintes níveis de cinza: banda 3 = 180, banda 4 = 70 e banda 5 = 10, este pixel teria um 
ton de cor mais puxado para o vermelho do que para o azul, uma vez que o valor 180 determina que 
se utilize muito mais tinta da cor vermelha (R) do que da cor azul (B), que corresponde ao valor 10 da 
banda 5 que está associada a esta cor. O olho humano não consegue distinguir, na tela do computador, 
um único pixel de uma imagem em resolução plena, mas, embora pintados individualmente, eles 
formam, no conjunto, a imagem colorida. A quantidade total de cores possíveis de uma imagem no 
computador depende da faixa de valores dos níveis de cinza. Em uma imagem LANDSAT, por 
exemplo, onde a faixa é de 0 a 255, tem-se 256 níveis de cinza, neste caso, portanto, a quantidade de 
cores discretas na imagem é 256 X 256 X 256 = 16.777.216. São 256 quantidades diferentes de tinta 
que se pode tirar de cada lata que podem ser combinadas entre si. 
Como os níveis de cinza de cada banda representam a assinatura espectral dos alvos, as colorações 
que as feições terrestres recebem nas imagens, representam valioso meio de reconhecimento e de 
obtenção de informações, de modo indireto. 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS 
Durante a classificação de dados digitais, os alvos do universo real 
recebem o nome de classes ou classes temáticas. Para tal utilizam-se programas apropriados 
denominados também de algoritmos de classificação ou classificadores. A classificação irá então 
rotular cada pixel da imagem, semelhante ao que se faz na abordagem visual. 
Contudo é interessante ressaltar que o maior problema da classificação automática é que ela 
representa uma simplificação bastante grande em relação à complexidade existente em uma dada 
cena. Daí a necessidade de se verificar, por exemplo, o resultado da classificação em relação a dados 
conhecidos. 



Ocorre que a maioria das técnicas de classificação se baseiam apenas no agrupamento de valores de 
intensidade espectral, representados pelos números digitais presentes nas imagens. No entanto sabe-se 
que uma imagem se baseia tanto na intensidade  (nível de cinza ou cor) de cada pixel individual, como 
no arranjo espacial dos pixels (textura e forma). As técnicas padrão de classificação somente dão 
conta das características espectrais. Neste sentido, é importante frisar que a classificação apresenta 
resultados na indicação de tipos de cobertura caracterizadas apenas por variações de intensidade. 
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