
 iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Mirella, minha noiva, pelo 

incondicional apoio e incentivo. 

À Maria Elene, minha mãe, pela 

presença e ajuda nas horas de maior 

dificuldade de minha vida. 



 iv

AGRADECIMENTOS 
 

 

Desejo externar os meus sinceros agradecimentos às pessoas e instituições 

que contribuíram para a realização deste trabalho. Especialmente: 

 Ao Prof. Dr. Alzir Felippe Buffara Antunes pela orientação, apoio e 

incentivo; 

Ao Prof. Dr. Edson Aparecido Mitishita pela orientação e total apoio; 

À Universidade Federal do Paraná pela oportunidade concedida para a 

realização deste curso e;  

Ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, por possibilitar a 

realização deste curso e do presente trabalho. 

Um agradecimento especial ao amigo e companheiro Glauber Acunha 

Gonçalves, pelo apoio, amizade e incentivo. 

 
 



 v

SUMÁRIO 

SUMÁRIO....................................................................................................................... iii 
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... vii 
LISTA DE TABELAS .................................................................................................. viii 
LISTA DE ABREVIAÇÕES .......................................................................................... ix 
RESUMO ......................................................................................................................... x 
ABSTRACT .................................................................................................................... xi 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 
1.1 OBJETIVO ................................................................................................................. 2 
1.2. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 2 

2 REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................. 3 

2.1 MODELO DIGITAL DE TERRENO E MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO .... 3 

2.1.1 Modelo Digital de Elevação.................................................................3 
2.1.2 Modelo Digital de Superfície...............................................................5 

2.2 VARREDURA A LASER.................................................................................... 6 

2.2.1 Tipos de Sistema de Varredura a Laser ...............................................7 
2.2.2 Funcionamento do Sistema de Varredura a Laser Utilizado ...............8 
2.2.3. Características do Sistema de Varredura a Laser...............................20 
2.2.4.    Erros ..................................................................................................23 

2.3. MONORRESTITUIÇÃO DIGITAL .................................................................. 25 

3. MATERIAL E MÉTODO ....................................................................................... 30 
3.1 ÁREA TESTE .......................................................................................................... 30 

3.2. MATERIAL UTILIZADO ................................................................................. 32 

3.3. METODOLOGIA............................................................................................... 33 

3.3.1     Pré-processamento dos dados............................................................34 
3.3.2 Monorrestituição digital.....................................................................41 
3.3.3 Análise estatística dos resultados.......................................................42 

 
4 RESULTADOS ....................................................................................................... 45 
 
4.1 AVALIAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO EFETUADA NAS IMAGENS 

QUICKBIRD.................................................................................................................. 45 

4.2. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DA MONORRESTITUIÇÃO ................. 45 

4.2.1 VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE PONTOS GPS .................................45 
4.2.2. VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DA MONORRESTITUIÇÃO E 
ESTEREORESTITUIÇÃO DE FOTOGRAFIAS 1:5000. ............................48 

 
4.3. VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO DO 

MDE UTILIZADO NA MONORESTITUIÇÃO........................................................... 52 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................... 57 
6 REFERÊNCIAS....................................................................................................... 59 



 vi

7 ANEXOS ................................................................................................................. 62 
 
ANEXO 1– DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS GPS E COORDENADAS DA  

MONORESTITUIÇÃO.................................................................................................. 62 

ANEXO 02 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS DA MONORESTITUICÃO 

QUICKBIRD E COORDENADAS DA MONORESTITUICÃO FOTOGRAFIAS .... 63 

ANEXO 3 – DADOS DO SENSOR QUICKBIRD II ................................................... 64 

ANEXO 4 – CARTA MONORESTITUÍDA................................................................. 64 

 



 vii

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 01 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VARREDURA A LASER .................................8 
FIGURA 02 – DIÂMETRO DO PULSO LASER. (A) CONSIDERANDO O DIÂMETRO DE 

ABERTURA D; (B) CONSIDERANDO O DIÂMETRO DE ABERTURA MUITO PEQUENO. ..10 
FIGURA 03 – LARGURA DA FAIXA PARA TERRENOS PLANOS....................................................11 
FIGURA 04 – DIÂMETRO DO PULSO LASER PARA TERRENOS INCLINADOS...........................12 
FIGURA 05 – SISTEMA DE VARREDURA DO ESPELHO..................................................................13 
FIGURA 06 – DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O SENSOR E A SUPERFÍCIE...............15 
FIGURA 07 – SISTEMA OC DE PULSOS SENOIDAIS.........................................................................16 
FIGURA 08 – ETAPAS DO PROCESSAMENTO ...................................................................................20 
FIGURA 09 – DEMONSTRAÇÃO DO PRIMEIRO E ÚLTIMO PULSO...............................................21 
FIGURA 10 – IMAGENS DE RETORNOS DO PULSO LASER. (A) IMAGEM DO PRIMEIRO 

RETORNO DO PULSO. (B) IMAGEM DO SEGUNDO RETORNO..............................................22 
FIGURA 11 – EQUIPAMENTO ALTM 2050 DA OPTECH: (A) PARTE FRONTAL E (B) PARTE 

POSTERIOR ......................................................................................................................................23 
FIGURA 12 –  FLUXOGRAMA DA MONORESTITUIÃO DIGITAL...................................................30 
FIGURA 13 - ÁREA DE ESTUDO...........................................................................................................31 
FIGURA 14 – INTERPOLAÇÃO POR SUPERFÍCIES TRIANGULARES PLANAS............................36 
FIGURA 15 - IMAGEM DE ALTITUDE EM TONS DE CINZA............................................................38 
FIGURA 16 - IMAGEM INTENSIDADE.................................................................................................39 
FIGURA 17 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS GPS – MONORRESTITUIÇÃO............................47 
FIGURA 18 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS DA BASE CARTOGRAFICA ESTEREO COM A 

IMAGEM QUICKBIRD PARA CONSTRUÇÕES...........................................................................50 
FIGURA 19 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS DA BASE CARTOGRAFICA COM  A 

MONORESTITUIÇÃO PARA VIAS................................................................................................51 
FIGURA 20 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 

EDIFICAÇÕES, UTILIZANDO O INTERPOLADOR VIZINHO MAIS PRÓXIMO.....................54 
FIGURA 21 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 

EDIFICAÇÕES, UTILIZANDO O INTERPOLADOR SUPERFÍCIE PLANA ...............................54 
FIGURA 22 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA VIAS, 

UTILIZANDO O INTERPOLADOR  VIZINHO MAIS PRÓXIMO................................................55 
FIGURA 23 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA VIAS, 

UTILIZANDO O INTERPOLADOR SUPERFÍCIE PLANA...........................................................55 

 

 

 

 

 



 viii

LISTA DE TABELAS 

TABELA 01 - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO LASER DO LACTEC...............................22 
TABELA 02 - METODOLOGIA...............................................................................................................34 
TABELA 03 - PONTOS DE CONTROLE................................................................................................40 
TABELA 04 – ESPECIFICAÇÕES PARA CLASSIFICAR CARTAS ....................................................42 
TABELA 05 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS GPS E COORDENADAS DA 

MONORESTITUICÃO......................................................................................................................46 
TABELA 06 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM DERIVADA 

DO QUICKBIRD ...............................................................................................................................48 
TABELA 07 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS DA MONORESTITUICÃO QUICKBIRD E 

COORDENADAS DA MONORESTITUICÃO FOTO.....................................................................49 
TABELA 08 - DIFERENÇA ENTRE OS PONTOS OBTIDOS NA IMAGEM DE  QUICKBIRD COM 

A BASE CARTOGRÁFICA (EDIFICAÇÕES).................................................................................49 
TABELA 09 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM DERIVADA 

DO SISTEMA DE VARREDURA A LASER...................................................................................51 
TABELA 10 - DIFERENÇA ENTRE OS PONTOS OBTIDOS NA MONORESTITUIÇÃO DE 

IMAGEM QUICKBIRD COM A BASE CARTOGRÁFICA (VIAS) ..............................................51 
TABELA 11 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM DERIVADA 

DO SISTEMA DE MONORESTITUIÇÃO.......................................................................................52 
TABELA 12 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS COM O USO DO INTERPOLADOR 

VIZINHO MAIS PRÓXIMO E SUPERFICIE PLANA ....................................................................53 
TABELA 13 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS NA RETIFICAÇÃO COM OS PONTOS DA 

BASE PARA VIAS, UTILIZANDO O INTERPOLADOR VIZINHO MAIS PRÓXIMO...............53 
TABELA 14 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS NA RETIFICAÇÃO COM OS PONTOS DA 

BASE  PARA VIAS UTILIZANDO O INTERPOLADOR SUPERFÍCIE PLANA.........................53 
TABELA 15 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DAS FEIÇOES RETIFICADAS COM INFORMAÇÕES 

ALTIMÉTRICAS DERIVADAS DO SISTEMA DE VARREDURA A LASER.............................56 

 

 

 

 

 

 

 



 ix

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

MDT – Modelo Digital de Terreno 

MDS – Modelo Digital de Superfície 

GPS – Global Position System 

SMI – Sistema de Medição Inercial 

CAD – Computer Aided Designer 

PEC – Padrão de Exatidão Cartográfica 

DLT- Transformação Linear Direta 

MDE- Modelo Digital de Elevação 

APL- Transformação Linear no Plano 

LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

UFPR- Universidade Federal do Paraná. 

RGB- Vermelho, Verde e Azul 

IHS- Intensidade, Matiz e Saturação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

RESUMO 

A inovação tecnológica e a utilização de novos sensores orbitais de alta 

resolução, bem como, de processos de obtenção de modelos digitais de elevação, 

permitem desenvolver novas metodologias utilizando a monorrestituição. 

Considerando, especialmente, a possibilidade de geração destes modelos digitais 

de elevação com o laser scanner, tem-se uma poderosa ferramenta na produção 

de cartas na escala 1: 5000. 

É nesta linha de abordagem que se realiza o presente trabalho, ou seja, a 

monorrestituição de imagens QuickBird para obtenção de dados de via divisas 

territoriais e edificações em um espaço urbano.   

Objetivamente são abordados temas como a capacidade do sistema de 

monorrestituição de imagens de alta resolução, a avaliação do modelo digital de 

elevação gerado com dados laser scanner e avaliação dos interpoladores de 

superfícies. 

Os dados monorrestituidos da imagem Quickbird são comparados com 

dados coletados com GPS, em campo, provenientes da monorestituição de fotos 

aéreas convencionais na escala 1:5000, e da estéreorestituição de fotos 1:5000. A 

comparação dá-se pelo uso de um conjunto de pontos comuns,  embasada no 

padrão de exatidão cartográfica para a referida escala 1:5000 e em métodos 

estatísticos determinar avaliar a normalidade dos dados e não presença de erros 

sistemáticos significativos. 

Finalmente, mostra-se que a metodologia desenvolvida pode ser aplicada 

para o mapeamento planimétrico de vias, edificações e divisas, na escala 1:5000, 

compatível com os métodos convencionais. 
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ABSTRACT 

High resolution image provides a great deal of information about urban 

zones. The association of Quickbird image and digital elevation model from laser 

scanner data yields good results concerning to urban features extraction by means 

of  monorestitution. Especially considering the possibility of laser scanner 

surface model’s generation which presents as a powerful approach concerning to 

image ortoretification of the vector data. This work aims  evaluate Quickbird 

image´s  monorestitution using laser scanner data, digital surface model 

generated from different methods of the surface interpolation.  The 

monorestitution´s output of the Quickbird image is compared with field GPS 

data, conventional monorestitution and stereorestitution of aerial photographs. 

The accuracy assessment is achieved according to K-S statistics test. The map 

generated in 1:5.000 is classified according to the  Brazilian Cartographic 

Accuracy Standardization.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os recentes desenvolvimentos computacionais têm proporcionado o 

surgimento de novas práticas fotogramétricas baseadas na automação do 

processo e simplificação dos equipamentos. 

Já o processo de restituição monocular, foi pouco aplicado na prática, 

devido à inexistência de computadores com capacidade para armazenar e 

processar o grande volume de dados necessário ao seu processamento. 

Atualmente, com o desenvolvimento da informática, esta deficiência foi superada 

e, a monorestituição pode ser implementada em computadores pessoais com o 

auxílio de programas de computação gráfica, permitindo um melhor 

aproveitamento das técnicas fotograméticas na obtenção ou atualização de 

mapeamento digital.  

A aplicação deste procedimento está vinculada ao uso de um Modelo 

Digital de Elevação (MDE). O avanço tecnológico vem permitindo o 

desenvolvimento de ferramentas mais eficientes para a geração do MDE como, 

por exemplo, aparelhos com maior agilidade na topografia convencional como  

as estações totais, algoritmos de correlação para coleta de pontos altimétricos 

automaticamente e o sistema Laser Scanning. O sistema Laser Scanning é uma 

tecnologia emergente que vem aos poucos suprimindo técnicas antigas para a 

geração de modelos de superfície baseadas na coleta manual de pontos 

altimétricos em fotografias e a retirada de informações de cartas através das 

curvas de nível.  

Com o lançamento das imagens QuickBird II de resolução espacial sub-

métrica e dados altimétricos provenientes de sensores de varredura laser,  tornou-

se possível a proposta desta pesquisa que visa associar estas diferentes fontes de 

dados à metodologia preexistente de monorestituição. A técnica de 

monorestituição tem sido utilizada em produção de dados cartográficos a baixo 

custo, sobretudo, utilizando fotografias áreas e modelo digital do terreno oriundo 
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de curvas de nível.  Desta maneira, faz-se necessária a avaliação da qualidade do 

produto cartográfico resultante da monorestituição utilizando imagem de 

sensores orbitais de alta resolução espacial e dados laser, bem como, a 

determinação da escala adequada de mapeamento. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma metodologia de geração de 

mapeamento vetorial por meio da monorestituição digital, tendo como base, 

imagens do sensor QuickBird II e informações altimétricas proveniente do 

sistema Laser Scanning.  

Os objetivos específicos são : 

 

a) Verificar a capacidade do sistema de monorrestituição digital para 

restituir imagens de alta resolução por meio da transformação DLT 

(Direct Linear Transform). 

b) Avaliar quais os interpoladores de altura que são mais adequados à 

geração do MDE. 

c) Avaliar a exatidão alcançada, empregando imagens QuickBird, e 

MDE gerado com o sistema Laser Scanning, na monorrestituição. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 Tendo em vista à carência de dados cartográficos em uma escala grade a 

no país, faz-se necessário propor metodologia de baixo custo de mapeamento 

com fins cadastrais. Graças às imagens de alta resolução e dados altimétricos de 

precisão, técnicas aerofotogramétricas convencionais podem ser aplicadas à 

imagens de sensoriamento remoto.  

 Neste contexto motiva-se o desenvolvimento desta dissertação e justifica-

se fato de que é necessário produzir texto cientificamente fundamentado para 
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avaliação de resultados do uso da monorestituição aplicados a estas novas fontes 

de dados disponíveis. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 MODELO DIGITAL DE TERRENO E MODELO DIGITAL DE 

ELEVAÇÃO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, torna-se necessário esclarecer a 

diferença entre um modelo digital do terreno e um modelo digital de superfície. 

Segundo HAALA (1999), Modelo Digital do Terreno (MDT) armazena apenas 

as altitudes dos pontos na superfície do terreno, ao passo que Modelo Digital de 

Elevação (MDE) é aquele que inclui outros objetos de superfície tais como 

árvores e edificações. 

 

2.1.1 Modelo Digital de Elevação 

Modelo Digital de Elevação (DTE) são procedimentos que envolvem um 

conjunto de pontos da superfície real, com coordenadas espaciais (x,y,z), em um 

determinado referencial, estruturas de dados e funções matemáticas de 

interpolação com o objetivo de representar o comportamento da superfície real, 

OSTMAN citado por MITISHITA (1997). 

Conforme PETTTINATI (1983) o processo de modelagem digital de 

Elevação (M.D.E.) envolve três etapas básicas de trabalho a seguir apresentadas: 

 

• Obtenção das informações da superfície real; 

• Geração do modelo ou modelagem; 

• Utilização do modelo ou aplicações. 
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   Obtenção das informações da superfície é uma das etapas mais 

importantes de todo o processo e compreende a aquisição de um conjunto de 

amostras representativas do fenômeno de interesse, sob a forma de coordenadas 

tridimencionais. As fontes de amostras podem ser pontos cotados, curvas de nível 

presentes numa base cartográfica ou dados coletados de fotografias aéreas entre 

outros. Os mais utilizados para a Fotogrametria são a varredura 

estereofotogramétrica, a varredura monoscópica e as curvas de nível, de acordo 

com ANDRADE (1998). 

A varredura estereofotogramétrica ou perfilagem é o processo pelo qual o 

operador, num restituidor analógico, mantém manualmente a marca flutuante em 

contato com a superfície do modelo enquanto percorre o mesmo ao longo de linhas 

paralelas, espaçadas de acordo com intervalos pré-definidos, conforme a variação 

do relevo existente. 

A varredura monoscópica é um procedimento apresentado por 

MITISHITA (1997), implementado no Sistema Monorestituidor Digital. Este 

consiste em observar monoscópicamente detalhes fotoidentificáveis que são 

visíveis nas duas imagens, permitindo a obtenção de pontos homólogos, suas 

coordenadas fotogramétricas e a determinação matemática das coordenadas 

tridimensionais através da interseção de retas. Deve ser observado um conjunto de 

pontos que mostre matematicamente o comportamento altimétrico da região a ser 

modelada. 

Outra forma de repesentação altimétrica é por meio de curvas de nível, 

esta uma das formas mais comum de representação. As curvas de nível podem ser 

obtidas por levantamentos topográficos ou pela restituição estereofotogramétrica 

em meio digital (BURROUGH, 1989). 

Cada uma destas técnicas possui vantagens e desvantagens quanto 

comparadas com as precisões obtidas nas coordenadas, facilidades e tempo de 

execução dos trabalhos. Para a escolha de uma das técnicas deve ser levado em 
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conta, basicamente o tipo de aplicação a que se destina o M.D.E. (MITISHITA, 

1997).  

Na etapa de geração do modelo esta etapa envolve a criação de estruturas 

de dados e a definição de superfícies de ajuste com o objetivo de se obter uma 

representação contínua do fenômeno a partir das amostras. Segundo PETTINATI 

(1983), a elaboração do modelo de uma superfície consiste no agrupamento dos 

pontos que descrevem a superfície real, em unidades lógicas denominadas de 

estruturas de dados e na determinação de funções de interpolação, de forma que 

todo o conjunto simule de modo idealizado o comportamento da superfície 

original. 

De maneira geral os pontos amostrados são interligados formando 

polígonos e estes formam um poliedro. Existem diferentes classes de poliedros, 

sendo que as duas mais empregadas são a triangulação e a grade regular. 

Segundo WEBEL & HELLER (1991), na modelagem digital de terreno, 

a interpolação serve ao propósito de estimar elevações em regiões onde não há 

dados.  

Finalmente a utilização do modelo e aplicações compreende os 

procedimentos de análise executados sobre os modelos digitais. As aplicações 

podem ser qualitativas, como visualização do modelo, ou quantitativas, como 

cálculos de volume. Na Fotogrametria o MDE é utilizado na geração de ortofotos e 

na monorrestituição. Na monorrestituição é utilizado na retificação do arquivo 

vetorial gerado a partir da digitalização da aerofoto e na ortofoto é utilizado para 

retificação do píxel. 

2.1.2 Modelo Digital de Superfície 

Segundo BURROUGH (1989), Modelo Digital de Superfície (MDS) 

representa além das informações do terreno as informações das elevações presentes 

neste mesmo espaço, ou seja, o topo da vegetação e das construções que estejam 
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presentes nesta região. 

Primeiramente é necessária a aquisição das amostras representativas do 

terreno e das elevações presentes. Após é gerado um modelo de representação do 

fenômeno que envolve a criação de estruturas de dados e a definição de superfícies 

de ajuste a partir das amostras. 

Na Fotogrametria e no Sensoriamento Remoto o MDS é utilizado para se 

obter as informações dos objetos presentes no terreno, como por exemplo, a altura, 

área e o volume que este objeto esta ocupando (ANDRADE, 1998). 

 

2.2 VARREDURA A LASER 

Seu funcionamento baseia-se na utilização de um feixe de laser (LASER: 

Light Amplification by Stimulatied Emission of Radiance) que é emitido em 

direção à superfície do terreno. Ao atingir os objetos, desta superfície este feixe é 

refletido e uma parte dele retorna ao sistema. A partir da intensidade do sinal de 

retorno é possível derivar informações a respeito da natureza dos objetos, sendo 

atingidos o dado mais relevante o tempo decorrido entre a emissão do feixe e o 

registro do retorno, pois a partir dele, informações sobre a distância entre o sensor 

e o objeto podem ser calculadas. Este tipo de sistema também é chamado de 

LIDAR (Light Detection And Ranging) ou LADAR (Laser Detection And 

Ranging). Esta nomenclatura para o sistema laser ainda não foi bem definida, isto 

depende dos autores, mas a LADAR é a mais utilizada por caracterizar o uso do 

laser (WEHR & LOHR, 1999). 

Quase todos os sistemas são compostos por três componentes básicas: 

uma unidade de medição laser propriamente dita, encarregada de emitir e receber o 

sinal laser, um sistema de varredura óptico-mecânico e uma unidade de registro de 

medições de apoio (BALTSAVIAS, 2000). 
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2.2.1 Tipos de Sistema de Varredura a Laser 

De acordo com BOEHLER (2002) há dois tipos de sistema de varredura 

laser, isto é, sistemas estáticos e sistemas dinâmicos. 

 

O Sistema Estático 

 

De acordo com BOEHLER (2002) existem basicamente dois princípios 

distintos de medida laser de distância utilizado o sistema estático: “ranging” e 

“triagulation”.  

O sistema estático ranging possui um dispositivo luminoso que emite 

pulsos em direção ao objeto. Este pulso retorna em direção ao sensor, sendo 

medido o tempo decorrido da saída do pulso até o seu retorno ao sensor, o que 

torna possível calcular a distância do objeto até o sensor (DALMOLIN & 

SANTOS, 2003). 

O principio do modo triangulation está baseado na fototriangulação. Um 

pulso de laser é emitido pelo sensor e seu retorno é captado e registrado por 

câmaras digitais acopladas ao sistema. O ângulo de varredura dos pulsos é 

registrado a cada pulso emitido e conhecendo-se a base fixa entre o emissor laser e 

a(s) câmaras(s), por meio de um processo de calibração determina-se a posição dos 

pontos refletidos pelo objeto (MASAHARU & OHTSUBO, 2002). 

 

O Sistema Dinâmico 

 

O sistema dinâmico é um sistema aerotransportado composto por um 

Sistema de Posicionamento, um LRF (Laser Ronge Freling) e um Sistema Inercial. 

Ele utiliza um feixe laser de alta potência e “altímetro colimado”, garantindo a 

qualidade da distância medida. Este feixe deve ser coerente no espaço e no tempo 

(MASAHARU & OHTSUBO, 2002).  
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A posição do sensor no momento da medição de cada ponto é 

determinada mediante um sistema GPS diferencial (DGPS). Um segundo sistema 

de apoio, ou seja, um sistema de medição de inércia (SMI) é encarregado de 

calcular a inclinação do sensor nas três direções (roll (ω), pitch (φ), heading (κ)), 

(WEHR & LOHR, 1999).  

A acuracia do laser dinâmico fica em torno de 15cm em altimetria,  por 

isto os sistemas de apoio devem ter uma precisão igual ou maior (WEHR & 

LOHR, 1999). 

 

2.2.2 Funcionamento do Sistema de Varredura a Laser Utilizado 

O princípio básico de funcionamento do sistema utilizado é a obtenção 

de registros contínuos de coordenadas (X,Y,Z) espaciais, as quais constituem os 

elementos primários para modelagem do terreno. A figura 01 mostra o princípio 

básico de funcionamento do Sistema de Varredura a Laser do equipamento 

ALTM2050 da OPTECH, pertencente ao LACTEC-UFPR (Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento). Ele é composto de uma unidade de 

medição laser, um sistema de varredura óptico-mecânico e uma unidade de 

registro de medições de apoio. 

 
FIGURA 01 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VARREDURA A LASER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: WWW.OPTECH.ON.CA 
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Os Pulsos do Sistema de Varredura a Laser 

 

O gerador de pulsos é o componente principal do sensor laser. Este é 

responsável pela estimulo, através de um cristal oscilante, para a emissão da 

radiação amplificada da luz. Este estímulo é realizado por um cristal sintético 

excitado por um diodo semicondutor (STEINLE & BAHR, 1999). 

Os pulsos, após terem sido gerados, são enviados para o espelho de 

varredura onde este os orienta em direção aos objetos, recebendo o sinal de 

retorno e direcionando este sinal para o receptor. O sinal óptico recebido é 

transformado em suavizada digital e por meio de um conversor se utiliza um 

filtro de suavização de sinais. (SANTOS, 2003) 

A energia do laser é emitida na região do espectro do infravermelho, que 

é não é visível a olho nu, mas tem alta potência e por isto é prejudicial à visão 

humana. Para evitar danos a seres humanos, algumas especificações podem ser 

pré-estabelecidas, como por exemplo, a altura de vôo, a energia do pulso e a 

freqüência de operação, para interromper o sistema de pulso(STEINLE & 

BAHR, 1999). 

 
 

A Divergência do Pulso 
 

A divergência do pulso constitui uma característica física do pulso laser 

de divergir à medida que se propaga no meio. Essa divergência é relativamente 

baixa, resultando numa área de diâmetro muito pequeno em relação a altura de 

vôo. Segundo BRANDALIZE (2002), o ângulo de divergência pode ser ajustado 

por meio de elementos ópticos apropriados do transmissor (conjunto de lentes) 

para um ponto projetado de dimensões controladas de acordo com a superfície 

levantada.  
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O Diâmetro do pulso e largura da faixa 
 

Existem algumas considerações a serem feitas em relação ao diâmetro 

do pulso laser, o qual é formado pelas características físicas de divergências do 

mesmo à medida que se propaga . Segundo BALTSAVIAS (2000) o diâmetro do 

pulso pode ser dado pela relação de triângulos mostrada na figura 02. 
 

No primeiro caso, consideram-se os diâmetros de abertura do sistema 

laser segundo a relação mostrada na equação 01 (BALTSAVIAS, 2000): 

)01(  

 

onde: 

AL é o diâmetro do pulso no terreno; 

D é o diâmetro de abertura do sistema Laser; 

λ é o ângulo de divergência do pulso laser, dado em radianos; 

h é a altura de vôo. 
 
 
 

FIGURA 02 – DIÂMETRO DO PULSO LASER. (A) CONSIDERANDO O DIÂMETRO DE 
ABERTURA D; (B) CONSIDERANDO O DIÂMETRO DE ABERTURA MUITO 

PEQUENO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: BALTSAVIAS (2000) 

)
2

tan(2
γ

hDA L +=
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No segundo caso, considerando D muito pequeno em relação a AL, o 

que ocorre geralmente na prática, a equação 02 pode ser simplificada como: 

)02(  

A largura da faixa varrida pode variar em função da topografia e pode 

ser calculada para diferentes tipos de terrenos. Para terrenos planos, como mostra 

o esquema apresentado na figura 03, e a largura da faixa é determinada pela 

equação 03. 
 
 

FIGURA 03 – LARGURA DA FAIXA PARA TERRENOS PLANOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: BALTSAVIAS (2000) 

 

)03(  

 

onde: 

θ é o ângulo de varredura do sistema; 

SW (Swath Width) é a largura da faixa. 

Nota-se que as equações 02 e 03 são parecidas. A diferença entre elas 

esta no ângulo utilizado. A equação 02 utiliza o ângulo de divergência do pulso 

laser para calcular o diâmetro do pulso no terreno. A equação 03 utiliza o ângulo 

de varredura do sistema para calcular a largura da faixa imageada pelo sistema. 

)
2

tan(2 γhAL =

)
2

tan(2 θhSW =
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Para terrenos inclinados BALTSAVIAS (2000) apresenta a solução 

demonstrada na figura 04 e equação 04: 
 
 
 
 

FIGURA 04 – DIÂMETRO DO PULSO LASER PARA TERRENOS INCLINADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: BALTSAVIAS, 2000 

sendo: 

 

)04(  

 

 

 

onde: 

i é a inclinação da faixa; 

θi é o ângulo de varredura do sistema. 

 

O Sistema de varredura do espelho 

O sistema de varredura pode ser uni ou bidirecional. Os mecanismos de 

varredura utilizados nos levantamentos aéreos com Varredura a Laser são: o 

espelho oscilante, a varredura Palmer e o polígono de rotação. Os espelhos 

oscilantes (Figura 05a) produzem geralmente uma linha em zig-zag, a varredura 

Palmer (Figura 05b) produz modelos elípticos e os espelhos de polígonos de 

ie

eeea

ha
A L

+=

++=

−
=

θ

γ

γθ

γ

)]
2

tan()sen()[cos(

)
2

cos(
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2

sen(2



 13

rotação (Figura 05c) produzem linha paralelas (WEHR &LOHR, 1999). Existe 

outro tipo de espelho de varredura utilizado, é o espelho de fibra óptica (usado 

apenas em sistemas da TopoSys). 

 
FIGURA 5 – SISTEMA DE VARREDURA DO ESPELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: BALTSAVIAS, 2000 

O mecanismo de varredura da OPTECH utilizado neste trabalho, utiliza o  

dos espelhos oscilantes. A varredura é feita no sentido transversal à direção de 

vôo com um ângulo de abertura especificado. Este ângulo de abertura permite a 

determinação da largura de faixa abrangida pela varredura do sistema, enquanto o 

movimento da aeronave permite a cobertura na direção de vôo. A densidade dos 

pontos medidos na superfície depende da velocidade da aeronave, da freqüência 

que os pulsos são repetidos, da altura de vôo e do ângulo de varredura (WEHR 

&LOHR, 1999). A relação entre a densidade dos pontos com suas variáveis é 

mostrado na equação 05, 

                                                                                                                   

                                                                                                                           )05(  

frp
hd θ

θ )(cos2=
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onde: 

d: densidade dos pontos m2; 

θ: ângulo de varredura; 

frp: freqüência de repetição dos pulsos; 

h: altura da aeronave em relação ao objeto. 

 

Resolução e precisão do pulso 

 

Para medir a distância entre o sensor e o objeto é necessário conhecer o 

tempo de viagem realizado pelo pulso transmitido e recebido (Figura 06). 

Segundo BALTSAVIAS (2000), este tempo é medido por um contador de 

intervalo, relativo a um ponto específico no pulso, por exemplo, a extremidade 

principal do lado ascendente do pulso, ou seja, a sua borda. Caso a borda não seja 

bem definida, o tempo é medido para um ponto na extremidade principal onde a 

voltagem do sinal adota um valor de limiar predeterminado. Erros podem 

acontecer se a voltagem da magnitude, transmitida e recebida dos pulsos, não for 

ajustada ao mesmo valor antes de serem enviados ao contador de intervalo de 

tempo, isto é, se receberem pulsos com amplitude muito baixa, o tempo medido t 

vai ser muito longo.  

De acordo com a figura 06, a distância entre o sensor e o objeto pode 

ser calculada a partir do tempo entre o pulso emitido e recebido,como na equação 

06 

 

)06(  

 

onde, 

R - é a distância entre do objeto na superfície e o sensor; 

c - é a velocidade da luz; 

2
.tcR =
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t - tempo entre o pulso transmitido e recebido. 
 
 
 
 

FIGURA 06 – DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O SENSOR E A SUPERFÍCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo WEHR & LOHR (1999). Nos sistemas-pulsadso, o intervalo 

de tempo é obtido através da equação (07). Para fins de semelhança com a fonte, 

adota-se como o identificador de intervalo a letra R, que vem do inglês Range, 

onde c é a velocidade da luz e ∆t é o intervalo de tempo. 

Com isto, a distancia máximo (Rmax) e a precisão das medidas (σR) são 

obtidos pelas equações 08 e 09 respectivamente: 

 

 

)07(  

)08(  

)09(  

 

onde S/N representa a relação sinal/ruído. 
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Para não ocorrer ambigüidade na leitura do sinal no contador de 

intervalo de tempo, o segundo pulso é enviado após o retorno do primeiro pulso. 

Existem dois fatores básicos que devem ser considerados para que não ocorra 

ambigüidade dos sinais: número de bits do contador de intervalo de tempo e a 

taxa de pulso (STEINLE & BÄHR, 1999). 

Para o Sistema OC (Ondas Contínuas), o intervalo é medido através de 

sinais senoidais, modulando-se a intensidade. O sinal recebido sofre um pequeno 

atraso ts. Como o período T é conhecido e o tempo de deslocamento do pulso é 

diretamente proporcional à diferença de fase (φ) entre o sinal recebido e emitido, 

WEHR & LOHR (1999) apontam as seguintes soluções baseados na figura 07 

(Eq. 10): 
 

FIGURA 07 – SISTEMA OC DE PULSOS SENOIDAIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

)10(  

 

Sendo n o número de comprimentos de onda inteiros e T o período do 

sinal inversamente proporcional à freqüência f, com isto, ts é dado pela equação 

11. 

)11(  

 

Então, a distância R e a resolução do intervalo entre o sensor e o objeto 

modulando-se o sinal continuo, podem ser obtidas pelas equações 12 e 13,= 

f
tS

1
2π
ϕ

=

nTTt +=
π

ϕ
2

FONTE: WHER & LOHR (1999) 
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através da medida φ. 

 

)12(  

)13(  

 

A distância máxima e a precisão da medida podem ser determinados 

pelas equações (14) e (15) respectivamente: 

 

)14(  

 

)15(  

 

onde, 

λg: comprimento de onda grande; 

λp: comprimento de onda pequeno. 

Segundo BALTSAVIAS (2000), o laser do sistema – OC emprega dois 

valores de freqüência: 1Mhz e 10 MHz. A freqüência 1Mhz corresponde a 300 m 

de comprimento de onda. Isto significa que 150 m são de ambigüidade. 

A relação sinal/ruído (S/N) pode ser obtida excluindo-se algumas 

variáveis, como fontes de ruídos, por exemplo. Então a relação S/N fica de 

acordo com a equação (16). 

 

)16(  

 

Onde o sinal de fotoelétrons (Nr), fotoelétrons de fundo (Nb) e os 

ruídos dos fotoelétrons obtidos no escuro (Nd) estão presentes na equação. O 

termo F da equação (16) é uma função de Nr e Nb. O termo Nr é obtido através 

da equação (17), 
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)17(  

 

onde 

η: eficiência do detector (medido em Quantum); 

P: constante de Planck (6.326x10-34 J); 

Er = P (c/λ); 

v: freqüência do Laser. 

 

Sistema de posição e orientação 
 

A posição 3-D de um ponto determinado por um Sistema de Varredura 

a Laser pulsado só pode ser computada se a posição e orientação do sistema 

forem referenciadas a um sistema de coordenadas conhecidas, por exemplo, o 

WGS84. Assim, para obter medidas precisas de pontos em um determinado 

sistema de coordenadas, o Sistema de Varredura a Laser deve ser apoiado por um 

sistema de posição e orientação – POS (Position and Orientation System) 

(WEHR & LOHR, 1999). 

A posição do sensor na hora da medição de cada ponto é determinada 

mediante um sistema GPS diferencial (DGPS), encarregado de calcular a posição 

da plataforma no espaço e de um Sistema de Medição Inercial (SMI) encarregada 

de calcular a inclinação do sensor nas três direções. Na fase de pós-

processamento, as medidas laser com seus respectivos ângulos de varredura, os 

dados DGPS e dados de navegação inercial são combinados para determinar a 

posição dos pontos varridos na superfície terrestre. Para garantir a boa qualidade 

do resultado, estes dados devem estar sincronizados BEHAN (2000). 

O sistema possui, portanto, dois tempos distintos: o tempo GPS e o 

tempo do computador (PC1) que está relacionado com os dados do pulso laser 

registrado. Para a sincronização dos dados é utilizado um módulo aplicativo que 

armazena os dados do laser com um tempo adicional controlado pelo interruptor. 

Pv
ErNr η=
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No início de cada varredura, o tempo do computador local PC1 é disparado e 

paralelamente a esta atividade, os tempos PC1 e GPS são armazenados em 

arquivos separados. Como o sinal do receptor GPS ativa um interruptor, ambos 

os tempos são armazenados no mesmo instante (WEHR & LOHR, 1999). 

Utilizando-se o arquivo que contém os dados brutos, os mesmos podem ser pós-

processados separadamente. A sincronização disponibiliza a correção e a 

determinação de possíveis erros de tempo entre o tempo GPS e o tempo PC1. 

 

Processamento dos dados 

 

Devido ao grande número de informações que o Sistema de Varredura 

Laser gera, é necessário que estes dados sejam processados a fim de modelar a 

superfície e obter as informações de intensidade da imagem, por exemplo. Os 

dados que o sistema fornece são a posição tridimencional (DGPS),dos sistemas a 

atitude da aeronave (SMI), a medida do laser (intervalo de tempo) e o ângulo de 

varredura. 

Para transformar os dados laser num sistema de coordenadas local, 

devem ser considerados alguns parâmetros: ângulos ω, φ, e κ (com origem no 

SMI); posição dos dados laser em relação ao SMI; e posição do SMI em relação 

ao GPS (WEHR & LOHR, 1999). 

O primeiro passo a ser realizado no processamento dos dados, segundo 

a figura 08, é a transformação dos pontos para o sistema WGS84, resultando 

numa nuvem de pontos aleatoriamente distribuídas em posição e elevação. Nesta 

fase, os dados podem ser filtrados e separados em pontos do terreno e pontos de 

elevação. A filtragem é realizada com dados brutos ou através de uma grade 

regular interpolada (influenciada pelos erros de interpolação) (BEHAN, 2000).  

Segundo WEHR & LOHR (1999), um processo de redução dos dados é 

necessário após a etapa de filtragem e interpolação, pois a quantidade de dados 

envolvidos é muito grande e torna o processo lento. O tempo de processamento 



 20

para gerar um MDS por meio de dados laser é basicamente três vezes maior que 

o tempo de aquisição (BEHAN, 2000). 
 
 

FIGURA 08 – ETAPAS DO PROCESSAMENTO 
 

 
 

2.2.3. Características do Sistema de Varredura a Laser 

O tamanho e a superfície dos objetos detectáveis, bem como o material 

que compõe esta superfície determinam a porcentagem de pulsos que retornam 

ao sensor. Esta característica é interessante, quando se leva em consideração a 

 

 
Intervalos e ângulos 
     e varredura
Intervalos e ângulos 
     e varredura
Intervalos e ângulos 
     e varredura

Nuvens de pontos 
       ou grade

FONTE: ADAPTADO DE 
WEHR &LOHR 1999 
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diferença de penetração que pode existir em um único pulso (BEHAN, 2000). 
Alguns sistemas laser possuem como característica a medição de 

diferentes retornos do sinal emitido, refletido por diferentes objetos dentro da 

projeção do feixe no terreno (footprint). É possível medir o primeiro e o último 

retorno do pulso (first/last pulse), ou, pode-se medir toda a variação do retorno, 

se for necessário. O feixe, ao incidir na superfície terrestre, não atinge um único 

objeto e pode ser refletido por diferentes pontos localizados a diferentes 

distâncias do sensor, como é mostrado na figura 09. Sendo assim, o ponto mais 

próximo ocasionará um pulso que retorna mais rapidamente. Já o ponto mais 

distante origina um retorno mais demorado (MASAHARU & OHTSUBO, 2002). 
 

FIGURA 09 – DEMONSTRAÇÃO DO PRIMEIRO E ÚLTIMO PULSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: LACTEC (2003) 
 

 

 

Este tipo de característica permite a distinção entre as elevações 

presentes sobre o terreno, como é mostrado no exemplo na figura 10. 
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FIGURA 10 – IMAGENS DE RETORNOS DO PULSO LASER. (A) IMAGEM DO 

PRIMEIRO RETORNO. (B) IMAGEM DO SEGUNDO RETORNO. (ÁREA DE ESTUDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

 

Pode-se verificar visualmente que alguns feixes conseguem atravessar a 

copa das árvores, atingindo o terreno. Os pontos onde a superfície não é coberta 

por vegetação, como ocorre nos telhados, um único feixe de retorno é captado, 

ou seja, o primeiro e o último pulso são iguais. 

A tabela 01 apresenta as principais características do Sistema de 

Varredura Laser, (ALTM 2050), utilizado neste trabalho. 
 
 

TABELA 01 - CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO LASER DO LACTEC 
 

Descrição do sistema Característica 
Modelo do equipamento ALTM 2050 
Fabricante do equipamento Optech 
Ano de fabricação 2002 
Freqüência do pulso laser 50.000 pulsos por segundo – 50kHZ 
Freqüência de varredura Variável de 1Hz a 100Hz 
Ângulo de varredura Variável 0° a 40° 
Sistema Inercial (IMU) / GPS Applanix 
Capacidade de armazenamento 36 GigaBytes 
Software da operação de vôo ALTM-NAV (Optech) 
Software do processamento REALM (Optech) 
Tipo de coleta de dados Primeiro e último retorno do pulso 
Acuracia Melhor que 1/2000xH planimetria e 25cm para 

2000m na altimetria. 
FONTE: OPTECH ABOUT ALTM SYSTEM. 
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As figuras 11a e 11b mostram o equipamento ALTM 2050 da 

OPTECH utilizado no levantamento dos dados de varredura a laser utilizados 

neste trabalho. 

 
FIGURA 11 – EQUIPAMENTO ALTM 2050 DA OPTECH: (A) PARTE FRONTAL E  

(B) PARTE POSTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

2.2.4. Erros 

De acordo com MAAS (2002), o Sistema de Varredura Laser possui erros 

oriundos do pulso emitido, do sistema de orientação (GPS) e da atitude da 

aeronave (SMI),além dos erros caracterizados pela divergência do pulso. Estes 

erros sistemáticos podem ser: 

a. Erros oriundos da refração (Efeito da Refração) – os pulsos laser emitidos e 

refletidos são afetados pelas diferentes camadas existentes na atmosfera. Esta 

influência aumenta com a altura de vôo da aeronave e depende das condições 

atmosféricas. O efeito atmosférico no pulso é condicionado ao comprimento 

de onda utilizado pelo sistema (MAAS, 2002). 

b. Erros oriundos da atitude (SMI) – segundo BRANDALIZE (2002), as 

diferenças resultantes do sistema inercial dependem do fabricante, geralmente 
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se encontram na ordem de 1/100, que a uma altura de vôo de mil metros, 

correspondem a uma qualidade geométrica semelhante à do GPS. A precisão 

do sistema inercial no pós-processamento DGPS varia de cinco a trinta 

centímetros (erro médio quadrático). 

c. Erros de posicionamento GPS – os erros de posicionamento devido ao GPS 

podem ser os intrínsecos relativos às freqüências, à geometria dos satélites e à 

sua órbita. Têm também os erros ditos externos que estão relacionados aos 

pontos de controle e aos erros operacionais (MAAS, 2002). 

d. Erros caracterizados pela divergência do pulso – são considerados 

principalmente quando são utilizadas grandes divergências. Os erros de 

divergência são caracterizados através de uma subtração do primeiro e do 

segundo pulso. Estas pequenas diferenças são chamadas de bordas. As bordas 

das edificações do segundo retorno são mais estreitas que as do primeiro 

retorno. Isto se explica pelo fato do primeiro retorno indicar o ponto sobre a 

lateral da edificação e o segundo retorno indicar que o pulso atingiu o solo. 

Isto se deve ao fato que, quando o pulso atinge a borda da edificação, 

dependendo diâmetro do polso, pode interceptar parcialmente a borda e 

parcialmente o solo (MASAHARU & OHTSUBO, 2002). 

Os erros sistemáticos podem ocorrer quando a posição e orientação 

relativa dos três sistemas, GPS, unidade inercial e varredor laser, não é 

determinada em posição. Os três equipamentos estão instalados no avião em 

locais diferentes. A antena GPS fica na carenagem externa da aeronave enquanto 

o sensor e a unidade inercial encontram-se dentro dela. Mesmo ficando no 

interior da aeronave, estes dois últimos dispositivos não ocupam o mesmo 

espaço. A unidade inercial é colocada geralmente sobre o sensor, e 

transformações de rotação e translação relativas são necessárias para 

compatibilizar os dados captados pelos três sistemas, bem como, transformar os 

dados para o sistema de referência no espaço objeto. Os erros decorrentes destas 

transformações afetam a estimativa da posição dos pontos medidos pelo varredor 
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laser (WEHR & LOHR, 1999). 

2.3. MONORRESTITUIÇÃO DIGITAL 

A monorrestituição digital pode ser definida como um procedimento 

fotogramétrico que possibilita a obtenção de mapeamento planimétrico digital a 

partir da digitalização vetorial (monoscópica) de entidades contidas numa única 

aerofoto (MITISHITA, 1997). A falta de visão estereoscópica para corrigir o 

deslocamento da imagem provocada pela variação da altura dos objetos na 

projeção central é compensada pelo uso de um MDE. 

MAKAROVIC (1973) idealizou o processo de monorrestituição digital, 

utilizando as equações de colinearidade inversas e o modelamento matemático da 

superfície para transformar as coordenadas fotogramétricas observadas nas 

aerofotos em coordenadas de terreno no referêncial geodésico cartesiano 

tridimensional local. A obtenção do mapa se dá quando estas coordenadas são 

transformadas para o referêncial de um sistema de projeção cartográfica. 

Utilizando-se de sistemas de computação gráfica (CAD) para a 

obtenção de pontos necessários à materialização das entidades e suas 

coordenadas no referêncial fotogramétrico, pode-se empregar técnicas de 

digitalização vetorial em aerofotos analógicas numa mesa digitalizadora ou 

aerofotos digitais no formato “raster” na tela de vídeo do computador 

(MITISHITA, 1997). 

De acordo com ZEROUAL & LIAZID (2003) devido à geometria de 

captura das imagens de satélite de alta resolução, os modelos matemáticos de 

retificação de fotos (equação da colinearidade) não poderão ser empregados na 

retificação da imagem de satélite, pois o sistema de varredura eletrônica para a 

aquisição da imagem de alta resolução corresponde a um arranjo linear de 

sensores, nestes casos, os sensores são disposto em linha na direção 

perpendicular à linha de vôo ou deslocamento da plataforma, e o sistema de 
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captura de fotografia é por quadros, onde a imagem é registrada simultaneamente 

por todos os sensores, sendo a geometria de tomada das imagens muito diferente. 

Para o presente trabalho será empregado o modelo matemático DLT 

(Transformação Linear Direta) a qual permite eliminar a orientação interior e 

exterior. Este modelo foi introduzido por ABDEL-AZIZ & KARARA (1971) e 

permite a calibração de câmeras não métricas, neste caso possibilita a eliminação 

da orientação interna e externa na calibração, o que é muito útil em se tratando de 

imagem orbitais. Segundo LEE (1996) e a combinação da transformação afim 

geral no plano com a equação da colinearidade resulta na DLT, equação 18 : 
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                                                                                                   (18) 

 

(x, y) = Coordenadas planas no referencial da imagem . 

(X, Y, Z) = Coordenadas tridimensionais no referencial geodésico local. 

(L1, L 2.......L11) =  Parâmetros de transformação.   

 

Para a utilização da DLT na monorestituição é necessário expressá-la 

na sua forma inversa (equações 19, 20 e 21), onde as coordenadas planas no 

referencial geodésico (X, Y) são expressas em função dos parâmetros (L1, 

L2.......L11), das coordenadas planas no referencial da imagem (x, y) e da 

coordenada altimétrica ( Z ) (MITISHITA, 1997). 
 
 

CA
Y
X 1−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
                                                                                                                               (19) 

 
 
 
 
 
 



 27

onde: 
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                  (Fonte: MITSHITA, 1997) 

 

O processo de monorrestituição digital tem várias fases, conforme 

(SOUZA, 2001). 

 

    1º Fase – Início do processo 

Digitalização vetorial dos pontos das entidades gráficas e dos 

pontos de controle monoscópicos da imagem, em coordenadas da imagem.     

 

2º Fase – Cálculo dos parâmetros da DLT. 

Os parâmetros da DLT (L1, L2.......L11) são determinados através 

do processo de ajustamento por Mínimos Quadrados, com o método 

paramétrico, sendo injuncionadas as coordenadas integrais (x e y) no espaço 

imagem e X,Y e Z (no espaço objeto) dos pontos de controle. A forma geral 

do método paramétrico (22) diz que os valores observados ajustados podem 

ser expressos como uma função explícita dos parâmetros ajustados. Para 

modelos matemáticos não lineares (como é a transformação da DLT):  

   

)( aa XFL =                                                                                                (22) 

)( 00 XFL =                                                                                                 (23) 

 

UNPLAPAAX TT 11 )()( −− −=−=                                                                 (24) 

 

XXX a += 1                                                                                               (25) 

(20) 

(21) 
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 onde: 

L0, vetor dos valores observados ajustados; 

La, vetor dos resultados da função matemática usando parâmetros 

aproximados;   

X0, vetor dos parâmetros ajustados; 

Xa, vetor dos parâmetros aproximados; 

X, vetor das correções aos parâmetros aproximados; 

Pi, no presente estudo é uma submatriz da matriz (diagonal) dos pesos das 

observações no espaço imagem. 

 

  3º Fase – Referencial Geodésico Aproximado   

Consiste na aplicação do modelo matemático APL (27) para estimativa 

das coordenadas dos pontos de interesse, que serão utilizadas como valores 

iniciais no processo iterativo descrito na próxima fase (varredura do MDE). O 

referido modelo é empregado na transformação de coordenadas de imagem em 

coordenadas planas no referencial geodésico local aproximado. Tendo-se as 

coordenadas dos pontos de controle no referencial de imagem e no referencial 

geodésico local, determina-se, com a técnica de ajustamento pelo método 

paramétrico, como já foi descrito na 2º Fase: 
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                                                                                           (27) 

onde: 

(x, y) = Coordenadas planas no referencial da imagem . 
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( X, Y ) = Componentes planas das coordenadas no referencial geodésico 

local. 

(a, b, c, e, f, g, h, i) =  Parâmetros de transformação. 

 

4º Fase: Utilização do M.D.E. 

 Já com as coordenadas de imagem e as coordenadas geodésicas 

aproximadas, valendo-se do M.D.E., encontra-se a coordenada referente à altura 

(Z) dos pontos.    

 

5º Fase – Transformação de um ponto digitalizado na imagem para o 

referencial geodésico local. 

O procedimento aqui aplicado, não possibilita que esta transformação 

ocorra com a aplicação direta da DLT, sendo somente possível através de um 

processo iterativo. O procedimento básico consiste na aplicação da 

transformação DLT e do MDE dentro de um fluxo iterativo de transformações, 

que determina as coordenadas planas devidamente correlacionada às coordenadas 

altimétricas obtidas na 4º fase (MITISHITA, 1997). 

Em outras palavras, embora a transformação DLT seja uma aproximação 

da equação da  colinearidade e viabilize a correta determinação das coordenadas 

planimétricas, verifica-se que o processo efetuado na 3º fase é impreciso, pois a 

coordenada altimétrica dos pontos foi obtida a partir de uma interpolação no 

MDE Então, as coordenadas planimétricas dos pontos de interesse determinadas 

numa primeira aplicação da DLT serão, na realidade, utilizadas para o cálculo de 

nova, coordenadas altimétricas mais precisas, no MDE. E de posse destas, 

determina-se uma outra coordenada planimétrica pela DLT mais precisa que a 

primeira. E assim o processo segue até um determinado limite, arbitrado em 

função da precisão desejada. 
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             6º Fase – Verificação da precisão da  transformação.  

As fases de cálculo que determinam as coordenadas altimétricas do 

MDE (4º fase), e coordenadas planimétricas da transformação DLT (5º fase), são 

repetidas até que as diferenças entre as coordenadas planimétricas calculadas, em 

iterações consecutivas, sejam compatíveis com a precisão adotada no trabalho. 

 

A figura 12 ilustra todas as fases descritas no formato de um 

fluxograma, o que facilita o entendimento. 

 
FIGURA 12 –  FLUXOGRAMA DA MONORRESTITUIÃO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

Descrevem-se neste capítulo, os materiais empregados, assim como a 

metodologia desenvolvida para monorrestituiçao de imagem de alta resolução 

QuickBird II  apoiado no MDE obtido com dados  do Sistema Laser Scanner. 

3.1 ÁREA TESTE 

A área teste é uma região localizada no Bairro Jardim das Américas 

próxima ao Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, 

estado do Paraná. Esta é composta por catorze quadras com duzentos e trinta e 

oito lotes e duzentos e quarenta e cinco edificações. A figura 13 apresenta um 

Início do Processo Calculo dos 
parâmetros da DLT 

Referencial Geodésico 
Local XL e YL 
(Aproximado) 

Obtenção  da  altura 
no MDE. 

Aplicação da 
transformação DLT. 

Verificação  
XL e YL iteração n˚ 1 
XL e YL iteração n˚ 2 
XL e YL iteração n˚N N) Fim do Processo 

não Verificação  
XL e YL iteração n˚ 1 
XL e YL iteração n˚ 2 
XL e YL iteração n˚N N) 
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registro da referida área. 

A escolha da área de estudo deu-se devido a existência e a 

disponibilidade de imagem do Sensor QuickBird II de 2003 e de dados do sensor 

Laser Scanner cedidos do LACTEC, bem como pela facilidade de acesso à 

mesma.    
 

FIGURA 13 - ÁREA DE ESTUDO 
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3.2. MATERIAL UTILIZADO 

           Dados: 

 

• Dados de varredura laser oriundos do sistema ALTM 2050/OPTEZH, 

pertencente ao Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC 

- UFPR), com as seguintes informações: 

a. Pontos no formato ASCII do último retorno de cada pulso 

enviado com coordenadas XYZ e o valor da intensidade; 

b. Modelo Digital de Superfície, no formato ASCII, gerado na 

fase pós-processamento da coleta pelo Sistema de Varredura 

a Laser; 

c. Imagem de Intensidade gerada pelo Sistema de Varredura a 

Laser. 

• Imagens do Sensor QuickBird II: a imagem tem data de tomada de 12 de 

fevereiro de 2003, e está armazenada em formato TIFF, cobrindo uma 

área de 6,7 km². Esta imagem é formada pela fusão das bandas do 

espectro visível – azul , verde e vermelho – e da banda pancromática, de 

maneira a compor um produto em cor real com a maior resolução espacial 

possível.  

• Carta gerada através do processo de restituíção aerofotogramétrica 

convencional, por alunos do curso de Engenharia Cartográfica em 1998. 

Na escala 1:5000. 

•  Carta gerada através do processo de Monorrestituição, por alunos do 

curso de Engenharia Cartográfica em 1998, Departamento de Geomática, 

UFPR. Na escala 1:5000.       

 

Softwares e Hardware: 

• software Sistema Monorrestituidor Digital desenvolvido por MITISHITA 



 33

(1997). 

• software para realizar o modelamento matemático da superfície Surfer 7.0 

(tratamento dos dados altimétricos), devidamente licenciado para o Curso 

de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas; 

• software gerenciador de imagens Envi 3.6 (tratamento da imagem 

QuickBird II), devidamente licenciado para o Curso de Pós-Graduação em 

Ciências Geodésicas; 

• softwares CAD MicroStation e AutoCad Map 2000i (Plataforma do 

Monorrestituidor e arte final), devidamente licenciados para o Curso de 

Pós-Graduação em Ciências Geodésicas; 

• Microcomputador Pentium III – 700Hz, 128Mb de RAM, Placa de vídeo 

de 64 Mb, disco rígido de 20Gb e Monitor de 17”. 

3.3. METODOLOGIA 

Apresenta-se, a seguir, a metodologia aplicada para a realização da 

monorrestituição de uma Imagem QuickBird II, utilizando os modelos digitais de 

elevação derivados do sistema de varredura a laser. Como já foi citado, pretende-

se verificar a contribuição que esse modelo digital de elevação pode trazer à 

qualidade da monorrestituição, na restituição de vias, divisas e edificações. 

A monorrestituicão digital, como já foi definida, é o método 

matemático de determinação das coordenadas de pontos no espaço objeto por 

meio de relações geométricas e  fotos singulares ou imagens digitais, utilizando-

se pontos de apoio e um modelos numérico de terreno, o que permite o 

mapeameto planimétrico vetorial a partir da restituição monocular das imagens 

digitais.      

Nesta pesquisa se testa a factibilidade de utilizar a metodologia 

proposta para a obtenção de uma carta classe A, segundo o PEC, para um 

mapeamento na escala 1:5.000 a partir de imagens QuickBird II. 
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PRE-PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 
- Obtenção de apoio, com imagem de intensidade do sistema Laser Scanning. 
- Definição da imagem QuickBird: Fusão de imagem através da transformação 
RGB e IHS.  
- Preparação do MDE 
 
 

MONORRESTITUIÇÂO 
 
Aplicação da monorrestituição com imagens QuickBird II, MDE derivado dos 
dados do sistema Laser Scanning e a Transformação D.L.T. 

VERIFICAÇÃO DA EXATIDÃO CARTOGRÁFICA OBTIDA NO 
PROCEDIMENTO EMPREGADO. 

 
a)Verificação a normalidade dos dados  

       b)Verificação, a hipótese dos dados estarem corretos. 

EDIÇÃO DO MAPA 
           a) Edição o mapa com os dados obtidos no processamento  

Desta forma, a metodologia de produção de uma carta topográfica foi 

subdividida em etapas dispostas em seqüência de execução para esta pesquisa e 

esquematizada na Tabela 2.  

 

 
TABELA 02 - METODOLOGIA 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

3.3.1 Pré-processamento dos dados 

Antes de utilizar diretamente os dados foi necessário a realização de um 

pré-processamento a fim de realçar as imagens e compatibilizá-las para a 

aplicação.  

 

a) Dados Laser: MDE 
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O tipo de estrutura de dados em que o MDE do laser é apresentado está 

incompatível com aquela requerida pelo Sistema de Monorrestituição Digital. O 

algoritmo do Sistema de Monorrestituição Digital estabelece que os dados 

altimétricos sejam estruturados como uma grade regular de pontos com 

coordenadas (x,y,z) em formato de intercâmbio de informações ASCII. A 

reestruturação dos dados de entrada requer o emprego de um sistema que gere o 

modelo digital de terreno ou modelo numérico de terreno, com funções de 

interpolação para calcular as elevações dos pontos da grade. 

O algoritmo modelador de superfície empregado nesta pesquisa foi 

baseado na função de interpolação Kriging linear e o espaçamento da grade foi 

arbitrado em 0,4 m. O valor do espaçamento da grade foi definido em função da 

resolução da imagem Quickbird.  

A escolha do modelo matemático Kriging baseou-se no artigo de 

CAVASSIM (2004) que estudou e comparou a interpolação pelos métodos  

Vizinho mais Próximo, Superfície Triangular Plana e Kriging, concluindo que 

esse terceiro método melhor ajustou uma grade à grande quantidade de pontos 

gerada por sistemas como o Laser Scanner, possuindo ainda, em relação ao 

tempo de processamento, uma melhor relação custo-benefício.  Também, no 

escopo dessa pesquisa, foram produzidos testes na geração do modelo de 

superfície com os referidos modelos matemáticos, vizinho mais próximo e 

Superfície Triangular Plana, que serão apresentado mais tarde. 

O modelo do vizinho mais próximo é o mais simples e conhecido 

método de interpolação. Consiste, de forma elementar, em atribuir (estimar) o 

valor da altitude no ponto desconhecido como sendo igual à altitude do ponto 

mais próximo amostrado (conhecido). 

O Modelo da Superfície Triangular Plana está fundamentado na 

construção de um conjunto de triângulos unindo pontos próximos amostrados. 

Cada triângulo é tratado como uma superfície plana cuja equação (28) é bem 

conhecida: 
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dbyaxyxZ ++=),(                                                                             (28) 

 

 

 

 
FIGURA 14 – INTERPOLAÇÃO POR SUPERFÍCIES TRIANGULARES PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O valor estimado da altitude desconhecida em um ponto P será o 

valor da função Z(x,y) sobre o plano interpolador (conforme figura 14). A 

configuração de triângulos sobre os pontos amostrais normalmente segue o 

algoritmo de Delaunay (PETTINATI, 1983). 

 

A equação matemática do modelo de Kriging é: 
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Onde: 
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z oα (u) : variável a ser estimada na posição u.      

wow (u) : ponderadores 

z (u) : variável conhecida na posição 
 

O processo de Krigagem estima o valor de um atributo, em uma 

posição U não Amostrada, a partir de um conjunto de amostras vizinhas Z(Uα ), 

Α  = 1, ..., N.  

 

b) Imagens QuickBird II 
 

A preparação da imagem QuickBird II consiste no recorte da área de 

interesse, na redução da resolução radiométrica da imagem e na fusão das bandas 

do visível e pancromática. O processamento da imagem foi executado dentro do 

ambiente gráfico do programa ENVI, versão 3.4. 

A cena da imagem, composta de 12800 linhas por 7092 colunas, foi 

inicialmente reduzida para uma imagem de 7092 linhas por 7092 colunas. A 

redução no número de linhas, no entanto, garante a presença da totalidade da  

área proposta. 

A necessidade da  redução da  resolução radiométrica da imagem é 

função da limitação imposta pelo pacote gerenciador de imagem no ambiente do 

MicroStation (Descartes) na versão utilizada nesta pesquisa e que é a interface 

interativa do Monorrestituidor. Tal sistema somente reconhece 256 níveis 

digitais. Esta limitação de leitura (8 bits) não permite a visualização das imagens 

QuickBird II com sua resolução radiométrica plena de 11 bits ou 2048 níveis 

digitais. A compatibilização foi efetuada empregando-se uma transformação 

linear de contraste. 

O método de fusão que se utilizou foi a transformação no sistema de 

cores, do RGB para o IHS. Com as bandas do visível fez-se uma composição em 

cor verdadeira no sistema de cores RGB, onde a banda 1 corresponde à cor azul, 

a banda 2 à cor verde e a banda 3 à cor vermelha. A imagem gerada foi então 
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transformada para o outro sistema de cor IHS (intensidade, matiz e saturação), a 

componente intensidade foi substituída pela banda pancromática. Com esta fusão 

tem-se a resolução radiométrica das bandas multiespectrais e a resolução espacial 

da pancromática. 
 

c)   Geração de Imagens a partir de dados Laser Scanner 

A seguir serão descritos os procedimentos para a geração das imagens 

do primeiro e do último retorno do pulso laser: 

a) Foram selecionados os pontos correspondentes à área de estudo. No 

arquivo de saída, recortado dos dados gerais do levantamento, foram apenas 

utilizadas as informações X,Y e Z de cada ponto da área em questão.  

b) Em seguida, foi gerada uma grade com o Interpolador de Kriging. 

O espaçamento da grade ficou definido em 40 centímetros, já que o levantamento 

destes dados garantiu a distância mínima entre pontos. 

c) Através da grade gerada no item (b) deste capítulo, foi possível 

gerar uma imagem digital das altitudes da região em tons de cinza (figura 15). 
                                                       
 
                                  

FIGURA 15 - IMAGEM DE ALTITUDE EM TONS DE CINZA 
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d)  Geração das Imagens de Intensidades para coleta de pontos de 

controle. 

 

Outras duas grades foram geradas a partir das imagens de intensidade do 

levantamento laser, provenientes do primeiro e do último pulso de retorno. 

Desses dados foram obtidas duas imagens em tons de cinza, correspondentes às 

respectivas intensidades dos pontos interpolados para um espaçamento idêntico 

ao das altitudes. Com base nessas imagens (como as da figura 16) foram medidas 

as coordenadas planimétricas de pontos de controle, cujas coordenadas 

altimétricas foram posteriormente obtidas diretamente da  imagem de altitudes. 

 
                                       

   FIGURA 16 - IMAGEM DE INTENSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

e) Coleta dos pontos de apoio  

 

Outro passo inicial fundamental é a obtenção de apoio para se realizar a 

monorrestituição. O apoio pode ser obtido por levantamentos de campo, por 

coleta de pontos em base cartográfica existente e, também, por coleta de pontos 

na imagem de intensidade do Sistema Laser Scanner. Nesta pesquisa, a 

metodologia de apoio que foi empregado é a extração dos pontos da imagem do 
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Sistema Laser Scanner.  

Este procedimento foi amplamente discutido em DELARA (2003) na 

realização de aerotriangulação com ponto de apoio coletado na imagem de 

intensidade do Laser Scanner. 

Foram escolhidos nove pontos de apoio, garantindo certa abundância de 

dados para utilização no processo de ajustamento. Houve, evidentemente, a 

preocupação com a distribuição uniforme destes pontos dentro da área de estudo, 

para homogeneidade da solução obtida. 

Nesta pesquisa, utilizou-se como pontos de apoio o entroncamento de 

rodovias e ruas, e as quinas de edificações, devido à necessidade de se identificar 

tais pontos tanto na imagem do sensor QuickBird II quanto nas imagens de 

intensidade e de altitude provenientes do sistema Laser Scanner, pois, para estes 

noves pontos de apoio requeriam-se, não só informações planimétricas, como 

também altimétricas.  

A Tabela 3 abaixo apresenta o conjunto de pontos de apoio 

selecionados. 
 

TABELA 03 - PONTOS DE CONTROLE 

Pontos Coordenadas em UTM (SAD 69) Coordenadas em sistema de imagem (Pixel) 

 E (m) N (m) Colunas  Linhas 

1 677339.780 7183539.320 1155.250 3041.250 

2 676933.780 7184825.320 576.000 1203.500 

3 677250.980 7185217.720 1029.750 645.250 

4 677265.780 7184370.920 1049.750 1853.500 

5 678000.580 7184219.720 2098.000 2076.500 

6 677862.180 7183814.520 1900.000 2653.000 

7 678322.980 7183794.520 2558.500 2687.500 

8 677688.180 7184314.920 1650.750 1939.500 

9 677627.380 7184808.920 1564.000 1233.500 
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3.3.2 Monorrestituição digital 

A rotina de restituição utilizando o Sistema Monorrestituidor Digital 

(SMD) passa pela execução de um conjunto de iterações assistidas pela 

implementação efetuada por MITISHITA (1997) e pelo ambiente gráfico 

computacional do MicroStation. 

Especificamente, em relação à obtenção do arquivo gráfico 

referenciado a um sistema de projeção, cumpre executar as seguintes etapas: 

 

a) Digitalização das entidades de interesse, sendo que neste trabalho foram 

vetorizadas as edificações, o sistema viário, delimitação dos terrenos e 

vegetação de grande porte, na tela de computador.  

b) Transformação entre referenciais do espaço imagem e objeto: esta etapa diz 

respeito à retificação do arquivo gráfico obtido no item (a). O objetivo aqui é 

fazer com que os pontos que definem as entidades vetorizadas sejam levados 

do referencial arbitrário do sistema CAD para o referencial do sistema de 

projeção cartográfica.   

Para efetuar essa transformação o monorestituidor vale-se, então, da 

transformação DLT, na sua forma INVERSA. Porém, para obter os parâmetros 

da transformação o sistema recorre a um ajustamento paramétrico da observações 

dos nove pontos de controle sobre o modelo matemático da DLT. Cabe salientar 

que a determinação dos parâmetros nesta transformação requer um mínimo de 

seis pontos de apoio para a solução mínima. Há, portanto, superabundância de 

informações, permitindo uma melhor performance da técnica de ajustamento 

com o método dos mínimos quadrados e injunção de posição.                   

Para a retificação final das feições cartográficas digitalizadas – pontos e 

referencial do plano gráfico – o monorrestituidor emprega também o modelo 

digital de elevação, ou seja, a grade altimétria retangular, formatada como uma 

lista de coordenadas (X, Y, Z) de pontos amostrados sobre o terreno. 
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Em suma, dados a lista de coordenadas dos pontos que descrevem as 

feições de interesse no espaço imagem (x,y), os parâmetros da DLT (L1, L2, L3 

...) e o M.D.E (Z=f(X,Y)) e levados à forma direta da DLT, obtem-se as 

coordenadas desses pontos de interesse no referencial do espaço objeto. Este é, 

como já foi dito, um processo iterativo: 

- Cálculo das coordenadas geodésicas através a equação DLT; 

- Determinação de uma nova coordenada altimétrica, mais precisa no 

MDE. 

-  Testar o valor da coordenada altimétrica obtida com aquele 

disponível na iteração anterior. Se a diferença for maior que a precisão definida, 

retorna ao primeiro passo. Caso contrário, finaliza o processo. 

 

3.3.3 Análise estatística dos resultados 

Para uma avaliação mais consistente dos dados obtidos através da 

imagem do QuickBird no sistema de monorrestituição, apoiada no MDE da 

varredura laser, utilizou-se o Decreto Lei 89.817 de 20 de junho de 1984, que 

estabelece parâmetros para a classificação de cartas topográficas. A tabela 04 

mostra que a avaliação pode ser realizada pelo Padrão de Exatidão Cartográfica 

(PEC) e pelo erro padrão. Neste trabalho o método de avaliação foi feito pelo 

PEC. O decreto refere ainda que “para efeito das presentes instruções, 

consideram-se equivalentes as expressões Erro Padrão, Desvio Padrão e erro 

Médio Quadrático”. 
 

 
 
 

TABELA 04 – ESPECIFICAÇÕES PARA CLASSIFICAR CARTAS 1:5000 
  PEC Erro Padrão 
Escala Classe Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico 
  Carta 

(mm) 
Terreno 
(m) 

Carta 
(EV) 

Terreno 
(m) 

Carta 
(mm) 

Terreno 
(m) 

Carta 
(EV) 

Terreno 
(m) 

1:5000 A 0.5 2.5 1*(1/2) 1.0 0.3 1.5 1*(1/3) 0.7
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B 0.8 4.0 1*(3/5) 1.2 0.5 2.5 1*(2/5) 0.8 
C 1.0 5.0 1*(3/4) 1.5 0.6 3.0 1*(1/2) 1.0

 
FONTE: (NCB – CC/G 0001/84) 

 

Como base fara a avaliação das cartas, utilizaram-se as diferenças entre 

as coordenadas de pontos que formam uma entidade presente na base 

estereorrestituída, coletados em campo com GPS e/ou monorrestituidas de 

fotografias aéreas convencionais, com aquelas obtidas na imagem QuickBird 

pela monorrestituição. 

O procedimento adotado para a coleta das coordenadas dos objetos foi 

a vetorização sobre a imagem em avaliação, diretamente no monitor, com o 

auxílio das ferramentas gráficas do software MicroStation.. As entidades foram 

divididas em edificações, vias e limites dos lotes.  

A análise estatística baseou-se primeiramente em verificar a 

normalidade das coordenadas E e N e depois verificar se a hipótese de que as 

médias das diferenças entre as coordenadas amostradas são nulas. 

No caso da verificação da normalidade, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S Teste). Segundo esse teste, para se confirmar o valor 

de normalidade dos dados deve-se calcular a distância quadrática generalizada, 

como mostra a equação 30 (JOHNSON; WICHERN, 1998) e comparar esse 

resultado com o valor padrão 0,05. Se a distância quadrática generalizada for 

maior do que o valor padrão trata-se de uma distribuição normal. 

)()( 12 xxSxxd j
T

jj −−= −                                                                     (30)  

onde: 

d = Distancia quadrática. 

j = 1,...,n; 

xj = vetor que contém as diferenças entre as coordenadas (∆E e ∆N); 

x = vetor que contém as médias de ∆E e ∆N; 

S = matriz variância covariância entre ∆E e ∆N. 
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Depois de verificada normalidade dos dados cabe a verificação da 

hipótese de que as diferenças se concentram em torno da média nula. Para isto, é 

utilizado o teste estatístico de T² de Hoetling e um nível de significância de α = 

95 % foi adotado. Caso a hipótese não seja satisfeita, ou seja, se a hipótese nula 

for rejeitada, a média das amostras não está próxima de (0,0), o que quer dizer 

que algum erro sistemático afetou o conjunto amostral, caso, das diferenças entre 

as coordenadas medidas pela monorrestituição das imagens Quickbird e as 

coordenadas de referência diversas, já citadas (JOHNSON; WICHRN, 1998). 

Este teste é dado pela equação abaixo: 

 

a) H0 : µ = µ0  

H1 : µ ≠ µ0 

b) n (X - µ0) T S –1 (X - µ0) > [(n-1)p/n-p] F (p, n-p)            

 

onde: 

n = número da amostra; 

X = vetor das médias de ∆E e ∆N; 

µ0 = [0 0] T ; 

S = matriz variância covariância entre ∆E e ∆N; 

p = número de variáveis (no presente trabalho p = 2, pois só existem duas 

médias, ∆E e ∆N); 

F (p, n-p) = valor obtido na tabela F de Snedecor com (p, n-p) graus de liberdade. 

 

Para que as médias sejam iguais a zero, o lado esquerdo da equação acima 

tem que ser numericamente maior que o lado direito. Sendo assim, a condição de 

hipótese nula (H0), com um nível de 95% de significância, pode ser aceita. 

 

(31) 
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4 RESULTADOS 

4.1 AVALIAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO EFETUADA NAS IMAGENS 

QUICKBIRD 

Foi primeiramente realizado uma fotointerpretação da imagem 

multiespectral com o objetivo de se extrair as feições de interesse. As bandas 

foram analisadas de forma individual e em composição colorida. Com uma 

análise individual verificou-se qual era a composição mais adequada à 

interpretação visual da imagem. O critério de análise esteve relacionado à 

condição de observação das bordas que estas imagens conjuntas poderiam trazer 

para a extração das entidades presentes na cena, facilitando a vetorização ou 

digitalização. 

A interpretação da imagem por meio de composições coloridas, como 

era de se esperar, possibilitou uma melhor detecção de bordas, levando a uma 

digitalização mais próxima dos limites verdadeiros. O conhecimento prévio da 

região foi fundamental nessa avaliação. 

 O resultado final da restituição é a carta topográfica planimétrica 

apresentada no anexo 4. 

 

4.2. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DA MONORRESTITUIÇÃO 

4.2.1 VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE PONTOS GPS  

Nesta etapa foi verificada a qualidade planimétrica da carta obtida. 

Foram observados pontos com o uso de receptores GPS topográficos, modelo 

Promark II da Ashtec, com técnica de posicionamento estático e tempo de 
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rastreio de aproximadamente 20 minutos por ponto. As coordenadas utilizadas na 

comparação foram derivadas do pós-processamento da portadora observada, 

tendo como base os dados da Estação PARA da rede brasileira de monitoramento 

continua, sita no Centro Politécnico da UFPR. As bases integradas pelo sistema 

eram todas inferiores a 1,5 km. Realizaram-se 23 observações em campo em 

pontos selecionados sobre esquinas, canteiros e cercas (no anexo 1 a tabela com a 

totalidade dos pontos utilizados na comparação). A tabela 05, abaixo 

apresentada, mostra a média e o desvio padrão dos resíduos obtidos: 

 
TABELA 05 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS GPS E COORDENADAS DA 

MONORRESTITUICÃO 
 
    

 Diferença Dist. 
∆E(m) ∆N(m)  

Média -0,706 -0,718 1,093 
Desvio Padrão 0,377 0,290 0,195 

 

 

 As distância entre as duas posições estimadas apresentam-se na tabela 

sob a designação Dist. 

A média para os resíduos em “E” e “N” ficou, respectivamente, com os 

valores de -0,706 m e -0,718 m. Verificando as diferenças individuais entre as 

coordenadas, percebe-se que na maioria dos pontos o valor fica próximo a 80 

centímetros, que é o tamanho do pixel da imagem. 

A figura 17, ilustra as diferenças entre as coordenadas N e E de cada 

ponto. No gráfico o eixo vertical, diz respeito à diferença das coordenadas N, e o 

eixo horizontal diz respeito à diferença entre as coordenadas E. Percebe-se que as 

diferença entre as coordenadas ficaram em torno da origem (0,0) e o círculo 

tracejado mostra a região que engloba 90% dos resíduos calculados.  

O Decreto Lei fixa valores máximos para cada classe. Estes valores 

foram representados sob forma de círculos com raio igual ao valor permitido por 
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classe. Assim, os círculos possuem raios iguais aos valores do PEC na quarta 

coluna (contada da esquerda para a direita) da tabela 04, em relação à escala 

1:5000; que são, respectivamente, 2,5 m para a classe A: 4,0 m para a classe B e 

5,0 m para a classe C. Pela comparação do círculo tracejado com os demais é 

possível enquadrar a carta em alguma das classes. 

Ainda, no exemplo, considerando os dados GPS como a verdade de 

campo, poder-se-á classificar a carta restituída como A. 
  
 

FIGURA 17 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS GPS – MONORRESTITUIÇÃO  
 

 

 

A tabela 06 mostra o resumo dos cálculos estatísticos necessários para 

verificar a hipótese de normalidade (K-S Test) e de coincidência da média com a 

origem (Teste T2) para a comparação com os pontos levantados por GPS. 

Verifica-se através do (K-S Test), que as diferenças podem ser estimadas por uma 

distribuição normal, uma vez que o valor calculado pelo teste é muito maior que 

 

  

1:50001:5000
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0,05.  

Depois da condição de normalidade, foi verificada a coincidência das 

médias com a origem. Na tabela 06 o termo “Teste T 2” -  dado 01, refere-se ao 

resultado do lado esquerdo da equação 31 e o termo “Teste T 2 – lado 02” mostra 

o lado direito da mesma equação. Para a condição de hipótese ser nula (H0), o 

termo “Teste T2 – lado 01” da equação 31 tem que ser maior que o termo “Teste 

T2 – lado 02”, o que efetivamente ocorre neste caso. Isto indica, a um nível de 

95% de significância, que para as feições digitalizadas, a hipótese nula pode ser 

aceita. 
 

TABELA 06 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM 
DERIVADA DO QUICKBIRD 

 
TESTE RESULTATOS 
Normalidade (K-S Test) 0.72365 
Teste T2 – lado 01 421.56 
Teste T2 – lado 02 7.2563 

4.2.2. VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DA MONORRESTITUIÇÃO E 

ESTEREORESTITUIÇÃO DE FOTO. 

Uma vez que estavam disponíveis duas cartas da região resultantes da 

monorrestituição e da estereorrestituição de um conjunto de fotografias aéreas, 

foi realizada a verificação da compatibilidade dessas com a carta planimétrica 

extraída da monorrestituição com imagens QuickBird. 

Nesta comparação, a título de análise mais robusta, foram calculadas as 

diferenças de pontos iguais reconhecidos entre as restituições para construções e 

vias em separado. A tabéla 07, primeiramente, mostra o resultado dessa 

comparação pela média e desvio padrão das coordenadas e pela distância 

absoluta entre as estimativas da monorrestituição de construções em ambas as 

imagens: Quickbird e fotografias aéreas. 
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TABELA 07 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS DA MONORESTITUICÃO 
QUICKBIRD E COORDENADAS DA MONORRESTITUICÃO FOTOGRAFIA 

 
 Diferença Dist 

∆E(m) ∆N(m)  
Média -0,730 -0,541 1,322 

Desvio Padrão 0,544 0,842 0,198 

 

A tabela 08 mostra os resíduos entre os pontos delimitantes de 

construções na vetorização derivada da monorrestituição da imagem Quickbird II 

em relação ao mapa digital estereorestítuido, fornecido pelo Departamento de 

Geomática da UFPR. 

 
TABELA 08 - DIFERENÇA ENTRE OS PONTOS OBTIDOS NA MONORRESTITUIÇÃO 

IMAGEM DE  QUICKBIRD COM A BASE CARTOGRÁFICA (EDIFICAÇÕES) 
 

 Diferença Dist 
∆E(m) ∆N(m)  

Média -1,093 -1,205 1,594 
Desvio Padrão 0,314 0,499 0,694 

 

Pode-se perceber que ocorre uma diferença entre o valor absoluto das 

médias dos resíduos resultantes das duas comparações (Tabelas 07 e 08), 

sendo maiores aqueles calculados em relação ao processo de 

estereorrestituição. Essa evidência pode estar relacionada às diferentes 

metodologias empregadas no processo de restituição. 

 

A figura 18 ilustra as diferenças entre as coordenadas N e E de cada 

ponto, no formato como aquele descrito para a figura 17.  
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FIGURA 18 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS DA BASE CARTOGRÁFICA ESTEREO 

COM A IMAGEM QUICKBIRD PARA CONSTRUÇÕES 
 

 

A figura 18 pode ser analisada em termos da distribuição dos resíduos 

obtidos em torno da origem. Percebe-se que ocorre alguma tendência destes 

pontos para o terceiro e quarto quadrantes do gráfico. Isto pode ser um indicativo 

de um erro sistemático decorrente da imagem não ser resultado de uma 

perspectiva central. Mas cabe lembrar que, de acordo com os testes estatísticos, 

estes resíduos foram considerados normalizados, conforme a tabela 9. Estes 

pontos foram classificados, segundo o PEC, como classe A para escala 1:5000. 

Isto pode ser verificado através do círculo tracejado, que possui um raio menor 

do que 1,00 metro. 

A tabela 9, como já citado no parágrafo anterior, mostra o resumo dos 

cálculos estatísticos necessários para verificar a hipótese de normalidade (K-S 

Test) e também de consistência da hipótese de média nula (Teste T2) para as 

construções vetorizadas sobre a imagem. Verifica-se através do K-S Test, que as 

diferenças podem ser aproximadas por uma distribuição normal e que a hipótese 

citada é aceita a um nível de significância de 95%. 
 
 

 

1:5000
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TABELA 09 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM 
DERIVADA DO SISTEMA DE VARREDURA A LASER 

Feições Edificações 
Normalidade (K-S Test) 0.639856 
Teste T2 – lado 01 421.56 
Teste T2 – lado 02 7.2563 

 

A tabela 10 mostra a diferença dos pontos obtidos com a vetorização sobre 

as vias na imagem Quickbird com os mesmos pontos pertencentes à base 

cartográfica digital estéreo.  

 
TABELA 10 - DIFERENÇA ENTRE OS PONTOS OBTIDOS NA MONORESTITUIÇÃO DE 

IMAGEM QUICKBIRD COM A BASE CARTOGRÁFICA (VIAS) 
 Diferença Dist 

DE(m) DN(m)  
Média -1.048 -1.023 1.564 

Desvio Padrão 0.449 0.405 0.598 

 
 
 

FIGURA 19 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS DA BASE CARTOGRÁFICA COM  A 
MONORRESTITUIÇÃO PARA VIAS 

 

 

Os resíduos dos pontos ficaram bem distribuídos em torno de zero. Este 

tipo de vetorização, nas construções e vias, poderia, segundo o critério do PEC, 

 
  

 

 

1:5000

 
  

 

 

1:5000
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ser usado para gerar mapas classe A na escala 1:5000. 

Como anteriormente explorado, a tabela 11 mostra o resumo dos 

cálculos estatísticos necessários para verificar hipótese de normalidade e de 

coincidência da média nula.  
 

TABELA 11 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA VETORIZAÇÃO SOBRE A IMAGEM 
DERIVADA DO SISTEMA DE MONORRESTITUIÇÃO 

 
Feições Vias 
Normalidade (K-S Test) 0.392540 
Teste T2 – lado 01 73.56 
Teste T2 – lado 02 9.8456 

 

4.3. VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE INTERPOLAÇÃO 

DO MDE UTILIZADO NA MONORRESTITUIÇÃO 

O desenvolvimento dos testes com o monorrestituidor, deixa claro a 

importância do MDE para a qualidade do produto final obtido. Ao longo da 

pesquisa empreendida, num dado momento, esse aspecto foi colocado em 

segundo plano, tendo-se optado por considerar referências bibliográficas acerca 

do melhor desempenho alcançado por um tipo de interpolador, o método de 

Krigging. 

No entanto, face a oportunidade de já se ter implementado dois outros 

interpoladores, cabia a execução de um conjunto de testes expeditos acerca da 

influência desses diversos MDEs na qualidade da carta resultante.  

As tabelas 12, 13 e 14 mostram algumas das diferenças encontradas. Na 

tabela 12 a comparação é para o resultado das diferença nas coordenadas dos 

pontos retirados da monorrestituição com o uso dos dois MDEs distintos. As 

tabelas 13 e 14 mostram essas diferenças quando se comparou ambos os 

resultados em relação a uma mesma base cartográfica, tida como sendo da 

realidade de campo, àquela resultante da estereorestituíção das fotografias na 

escala 1:5000.  
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TABELA 12 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS COM O USO DO 

INTERPOLADOR VIZINHO MAIS PRÓXIMO E SUPERFÍCIE PLANA 
 

 Diferença Dist 
∆E(m) ∆N(m)  

Média 1,030 1,030 1,437 
Desvio Padrão 0,329 0,331 0,151 

 
 

 
TABELA 13 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS NA RETIFICAÇÃO COM OS 

PONTOS DA BASE PARA VIAS, UTILIZANDO O INTERPOLADOR VIZINHO 
MAIS PRÓXIMO 

 
 

 ∆N          ∆E Dist 
Média 1,007 -1,015 1,182 

Desvio Padrão 0,187 0,189 0,124 

 
TABELA 14 – DIFERENÇA ENTRE PONTOS OBTIDOS NA RETIFICAÇÃO COM OS 

PONTOS DA BASE  PARA VIAS UTILIZANDO O INTERPOLADOR 
SUPERFÍCIE PLANA 

 
 ∆N          ∆E Dist 

Média 1,021 -1,102 1,165 
Desvio Padrão 0,214 0,165 0,198 

 

 Observa-se que a diferença entre a restituição com o uso dos dois modelos 

está na ordem de grandeza de 1 m, podendo, pois, tornar-se significativa para o 

PEC na escala 1:5000. No entanto, quando comparada à base cartográfica de 

referência, não há evidência que um ou outro modelo estejam gerando dados de 

melhor qualidade. 

As figuras 20, 21, 22 e 23, apresentam detalhadamente os pontos 

comparados em construções e vias, para o interpolador vizinho mais próximo e 

superfície plana por triangulação, respectivamente, tornando ainda mais claro que 

não se pode afirmar conclusivamente que algum dos modelos apresente 

desempenho superior. 
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FIGURA 20 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 
EDIFICAÇÕES, UTILIZANDO O INTERPOLADOR VIZINHO MAIS PRÓXIMO 

 

 

 
FIGURA 21 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 

EDIFICAÇÕES, UTILIZANDO O INTERPOLADOR  
SUPERFÍCIE PLANA 
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1:5000
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FIGURA 22 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 
VIAS, UTILIZANDO O INTERPOLADOR  VIZINHO MAIS PRÓXIMO 

 

 
 

 
FIGURA 23 – RESÍDUOS DAS COORDENADAS BASE-MONORRESTITUIÇÃO PARA 

VIAS, UTILIZANDO O INTERPOLADOR 
SUPERFÍCIE PLANA 
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Por fim, apresenta-se na tabela 15, um resumo geral do teste de 

desempenho dos dois interpoladores implementados para a vetorização de feições 

associadas a construções e vias públicas, corroborando a afirmativa acima. Mas, 

quando comparados esses valores com aqueles registrados com o uso do modelo 

de Krigging, os resultados são muito semelhantes. É então possível concluir que, 

quando se dispõe de dados laser, altamente densos e com espaçamento entre 

pontos muito próximos daqueles obtidos na malha final DEM, não é crítica a 

escolha do método de interpolação para geração desse modelo.  

 
 

TABELA 15 – AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DAS FEIÇOES RETIFICADAS COM 
INFORMAÇÕES ALTIMÉTRICAS DERIVADAS DO SISTEMA DE 

VARREDURA A LASER 

Interpolador Vizinho 
MaisPróximo Superfície Plana 

Feições Edificações Vias Edificações Vias 
Média de ∆E (m) 1,030 1,007 -1,015 1,019 

Desvio Padrão ∆E (m) 0.452 0.398 0.254 0.365 
Média de ∆N (m) 1,030 -1,015 1,020 -1,016 

Desvio Padrão ∆N (m) 0,331 0,189 0,199 0,160 
EMQ 0,437 0,182 0,244 0,114 

Normalidade (K-S Test) 0,557 0,524 0,512 0,759 
Teste T2 – lado 01 313,586 35,789 311,732 42,563 
Teste T2 – lado 02 10,569 8,587 9,375 9,158 

 
Kriging linear 

Edificações Vias 
0,982 1,008
0.198 0.188
1,025 -1,154
0,056 0,084
0,158 0,214
0,424 0,587

302,215 39,236
7,258 8,145
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Conclusões: 

• O produto da monorrestituição de imagem de alta resolução 

QuickBird II apoiado no MDE obtido com dados do sistema laser 

scanner podem ser utilizados em diversos trabalhos que necessitem 

de dados bidimensionais, dentro da escala testada, pois possuem um 

boa geometria planimétrica. 

• Para algumas feições, é possível realizar mapeamento na escala 

1:5000 sobre imagens QuickBird II, como por exemplo no caso de 

construções de grande porte e vias. Isto ocorre devido ao fato da 

facilidade de vetorizar sobre as bordas, que são melhor 

identificáveis com a composição colorida das imagens.  

• No caso da vetorização sobre as vias, os erros foram menores 

que os resíduos das construções. Isto ocorreu devido à fronteira das 

vias estarem mais bem definidas visualmente que as das edificações. 

• A utilização do Sistema Monorestituidor Digital possui algumas 

vantagens em relação à estereorestituição. Facilidade operacional e 

requer um curto período de tempo para se familiarizar com o 

sistema, dependendo da aplicação, obtém resultados equivalentes a 

uma estereorestituição. É um sistema que possui baixo custo e não 

requer conhecimentos muitos específicos do Software MicroStation 

para aplicá-lo.  

• A desvantagem do monorrestituidor é a sua dependência da 

qualidade de um modelo digital de superfície. No caso deste 

trabalho, foi utilizado o modelo digital de elevação (MDE) derivado 

dos dados do Sistema de Varredura a Laser. Os resultados obtidos 

com a monorrestituição utilizando o interpolador superfície plana 

mostraram-se equivalentes àqueles obtidos utilizando o interpolador 
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vizinho mais próximo, bem como os do modelo de Krigging 

(MAUNET et al 2001). Porém, pode-se prever que em testes mais 

amplos, no caso de edificações, em virtude da descontinuidade do 

modelo nas bordas das mesmas, o sistema pode apresentar erros 

maiores,  função de usar o valor de um vizinho próximo localizado 

fora da construção.  

 

 

 

Recomendações: 

 

• Verificar a eficiência desta metodologia utilizando outra áreas de 

teste com relevo mais acentuado.  

• Antes de iniciar a trabalhar com os dados, verificar a qual sistema 

de referência ele pertence e também verificar os dados do dia do 

levantamento, a fim de se ter uma boa informação sobres os dados 

que serão utilizados. 

• No caso em que se deseje realizar uma vetorização sobre uma 

imagem derivada do Quickbird II na tela de um computador, 

recomenda-se realizar um processamento digital da imagem afim de 

realçar bordas de feições facilitando a digitalização sobre a mesma. 

• Procurar utilizar a melhor configuração de vídeo e placa gráfica, 

para melhor visualização dos detalhes, além de melhor performance 

e menor tempo de processamento.  

• Procurar utilizar dados pontuais notáveis e pouco suscetíveis a 

alterações, tais como esquinas de meio fio ou encontro de grandes 

eixos viários, derivados do varredor laser como pontos de apoio 

utilizados na monorrestituição. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 01 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS GPS E 

COORDENADAS DA MONORRESTITUICÃO 

  Monorestituicao GPS Diferenças (m) Res. 
Pt. E (m) N (m) E (m) N (m) ∆E(m) ∆N(m) (m) 

1 677905,551 7184379,641 677906,506 7184379,905 -0,955 -0,264 0,991
2 677646,289 7184291,59 677646,672 7184292,401 -0,383 -0,811 0,897
3 677972,815 7183912,74 677973,962 7183913,288 -1,147 -0,548 1,271
4 677382,279 7183861,754 677381,797 7183862,567 0,482 -0,813 0,945
5 677469,225 7184128,707 677469,87 7184129,598 -0,645 -0,891 1,100
6 677826,725 7184102,125 677827,446 7184102,749 -0,721 -0,749 1,040
7 677349,598 7183649,184 677350,906 7183649,626 -1,308 -0,442 1,381
8 677231,237 7183387,047 677231,836 7183387,599 -0,599 -0,552 0,815
9 677102,892 7184557,321 677103,428 7184557,905 -0,536 -0,584 0,793

10 677161,781 7184619,623 677162,684 7184619,838 -0,903 -0,215 0,928
11 677759,127 7183691,656 677759,726 7183692,848 -0,599 -1,192 1,334
12 677394,532 7183981,149 677394,638 7183982,164 -0,106 -1,015 1,021
13 677021,198 7184626,609 677021,991 7184627,412 -0,793 -0,803 1,129
14 677156,349 7184626,121 677156,888 7184627,096 -0,539 -0,975 1,114
15 677124,109 7184100,14 677124,759 7184101,061 -0,65 -0,921 1,127
16 677268,31 7184089,327 677269,041 7184089,616 -0,731 -0,289 0,786
17 677380,162 7184208,732 677381,153 7184209,205 -0,991 -0,473 1,098
18 677699,171 7184182,731 677699,969 7184183,879 -0,798 -1,148 1,398
19 678059,424 7184191,35 678060,194 7184191,946 -0,77 -0,596 0,974
20 678274,548 7183694,898 678275,655 7183695,695 -1,107 -0,797 1,364
21 678094,387 7183645,17 678094,909 7183646,418 -0,522 -1,248 1,353
22 677691,523 7183670,33 677692,682 7183670,876 -1,159 -0,546 1,281
23 677376,19 7183626,255 677376,958 7183626,903 -0,768 -0,648 1,005
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ANEXO 02 – DIFERENÇA ENTRE COORDENADAS DA 

MONORRESTITUICÃO QUICKBIRD E COORDENADAS DA 

MONORRESTITUICÃO FOTO 

 
  IMAGENS FOTOS Diferenças (m) Res. 

Pt. E (m) N (m) E (m) N (m) ∆E(m) ∆N(m) (m) 
1 677905,551 7184379,641 677906,523 7184380,826 -0,972 -1,185 1,532
2 677646,289 7184291,592 677647,018 7184292,567 -0,729 -0,977 1,219
3 677972,815 7183912,741 677973,853 7183913,952 -1,038 -1,212 1,595
4 677382,279 7183861,754 677383,716 7183862,287 -1,437 -0,533 1,532
5 677469,225 7184128,707 677470,452 7184129,772 -1,227 -1,065 1,624
6 677826,725 7184102,125 677827,514 7184103,045 -0,789 -0,92 1,211
7 677349,598 7183649,184 677350,274 7183649,905 -0,676 -0,721 0,988
8 677231,237 7183387,047 677232,206 7183386,097 -0,969 0,95 1,357
9 677102,892 7184557,321 677103,415 7184556,47 -0,523 0,851 0,998

10 677161,781 7184619,623 677160,904 7184618,855 0,877 0,768 1,165
11 677759,127 7183691,656 677759,845 7183692,989 -0,718 -1,3331 1,514
12 677394,532 7183981,149 677395,424 7183981,614 -0,892 -0,451 0,999
13 677021,198 7184626,609 677022,12 7184627,741 -0,922 -1,132 1,459
14 677156,349 7184626,121 677157,422 7184627,162 -1,073 -1,041 1,494
15 677124,109 7184100,142 677124,863 7184101,266 -0,754 -1,126 1,355
16 677268,31 7184089,327 677269,264 7184089,944 -0,954 -0,617 1,136
17 677380,162 7184208,732 677380,962 7184209,662 -0,8 -0,93 1,226
18 677699,171 7184182,731 677699,801 7184183,815 -0,63 -1,084 1,253
19 678059,424 7184191,35 678060,208 7184192,235 -0,784 -0,885 1,182
20 678274,548 7183694,898 678275,667 7183693,912 -1,119 0,986 1,491
21 678094,387 7183645,17 678093,535 7183643,915 0,852 1,255 1,516
22 677691,523 7183670,33 677692,335 7183671,211 -0,812 -0,881 1,198
23 677376,19 7183626,255 677376,895 7183627,425 -0,705 -1,17 1,365
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ANEXO 03 – DADOS DO SENSOR QUICKBIRD II 

Segundo (DIGITALGLOBE, 2003) o satélite com o sensor QuickBird II 

foi lançado em novembro de 2001, desenvolvido e construído por um consórcio 

privado, do qual faz parte a Kodak, a Ball Aerospace and Technologies Co. e a 

Fokker Space. Construído para gerar imagens da terra no modo pancromático 

com resolução geométrica de 0,61 metros e, no modo multiespectral de 2,44 

metros no nadir, a resolução geométrica média é 0.70 metros no pancromático, as 

imagens são obtidas com 11 bits de resolução radiométrica e sua faixa de 

imageamento tedo uma largura de 16.5 quilômetros. O sensor pode ser inclinado 

para obter imagens até 25˚ fora do nadir. 

 

 

ANEXO 04 – CARTA MONORESTITUÍDA 

 


