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RESUMO

Os projetos de aerolevantamento com câmaras não métricas tendenciam

representar, em curto espaço de tempo, uma alternativa economicamente

competitiva em relação ao custo do vôo convencional, pois os sub-produtos

gerados, tais como: a coleção de aerofotos, ortofotos, mosaicos, fotoíndices, dentre

outros, vão ao encontro da demanda do mercado por novas opções simples,

eficazes e de baixo custo, voltados principalmente para prefeituras e empresas de

pequeno e médio porte, tanto para o planejamento rural quanto urbano. Objetiva-se

com este trabalho descrever a metodologia e demais discussões cabíveis para a

edição de um mosaico digital semi-controlado extraído de aerofotos coloridas não

métricas.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Segundo STRANDBERG (1975), o mosaico é uma imagem gerada da

concatenação de fragmentos de uma ou mais aerofotos recortadas e sistematicamente

coladas com o propósito de formar uma imagem global da área que foi fotografada.

MARCHETTI & GARCIA (1978) afirmam que os mosaicos revelam propriedades

particularmente úteis para os projetos de planejamento (monitoramento de áreas verdes

e  preservação ambiental), diagnóstico da evolução do crescimento urbano e análises de

recursos naturais, tais como: rochas, solos, florestas entre tantos.

Há três classes:

1. mosaico controlado reserva aerofotos retificadas na mesma escala, registros de

levantamentos de campo (pontos de controle) e de escritório (aerotriangulação) e

seleção rigorosa de imagens que guardam na ligadura das fotos características

pictóricas comuns (absorção de luz, padrão, tonalidade, etc.). Em decorrência do

controle de erros e padrão das imagens é possível ao usuário tomar medidas;

2. mosaico não controlado usa aerofotos não retificadas e, na maioria das vezes, os

detalhes são acertados sem os dados de campo ou aerotriangulação, a escala das

fotos varia e inviabiliza as medidas confiáveis de distância;

3. mosaico semi-controlado é um sub-produto do vôo que pode dispor de fotos

retificadas e características da classe (1), mas faltam a homogeneidade da imagem e

os elementos de controle ou, por outro lado, pode dispor de fotos não retificadas,

mas trata da qualidade da imagem e faz o apoio.

RIBEIRO (1995) afirma que os mosaicos podem ser obtidos de  uma

coleção de aerofotogramas, para serem usados nos diferentes campos das atividades

humanas relacionadas com:

- ocupação da terra;

- projetos de planejamento racional do solo;
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- avaliação de impactos ambientais;

- estudos de  controle de poluição;

- monitoramento do uso do meio ambiente;

- avaliação e desenvolvimento da malha viária municipal, entre outros.

Os mosaicos aerofotográficos oferecem uma visão abrangente de toda uma

grande área, melhor do podem oferecer as fotografias aéreas que o compõem, quando

analisadas individualmente.

Sobre um mosaico, diversos levantamentos e estudos diferentes podem ser

convenientemente efetuados, tais como: tipos de solos, padrões de drenagem, feições

geológicas, uso da terra, alternativas de melhor traçado de estradas e uma infinidade de

aplicações de caráter regional. Os mosaicos são utilizados, muitas vezes, como

substitutos de mapas planimétricos em muitos projetos de engenharia e de planejamento

do uso da terra. Traçados  de projetos superpostos diretamente sobre mosaicos têm

resultados em enorme ganho de tempo e custo, sem perda de precisão muito significante

(Wolf, 1983).

A literatura pertinente enumera diversos tipos de mosaicos, sendo quase

todos construídos a partir  de emulsão fotográfica na base celulose, sendo os

ortofotomosaicos ou ortofotocartas, os melhores elaborados, nos quais cada par

estereoscópio de fotos passa pelo processo de ortorrestituição, o qual requer

equipamentos sofisticados e pessoal com alta especialização.

Houve nos últimos anos significativos avanços no registro e correção

geométrica de imagens digitais, ora obtida da digitalização de fotografias ora obtida de

sensores orbitais, com o uso de aplicativos voltados para a análise e espacialização de

fenômenos físicos conhecidos como SIGs (sistemas de informações geográficas). Em

síntese, o processo de retificação se inicia com o tratamento, filtragem e correlação da

imagem decorrente do aplicativo Visual Stitcher Pana Vue 2.0. Em seguida, o autor

usa ferramentas do SIG para registrar elementos pontuais que guardam correspondência

com a leitura de pontos de controle levada com receptores GPS. A resultante do

processo é um subproduto do aerolevenatamento -  o mosaico semi-controlado.
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1.2 OBJETIVOS

Nos dias atuais é notório que as prefeituras de pequenas e médias cidades,

bem como empresas de pequeno e médio porte que almejam um planejamento

consistente para o desenvolvimento do município e também para a agricultura,

necessitam cada vez mais de produtos cartográficos confiáveis como base do

planejamento e se deparam, logo de início, com uma enorme dificuldade que é o alto

custo do produto, quando feito por aerofotogrametria.

Devido às dificuldades que estão sempre ligadas à escassez de recursos

enfrentados pelas referidas prefeituras e empresas, o mercado vem oferecendo novas

alternativas de produtos que, se de um lado perdem na precisão e registro de detalhes,

por outro partilham de custos mais enxutos do que aqueles praticados na

aerofotogrametria tradicional. Uma dessas alternativas que o mercado tem apresentado é

o mosaico semi-controlado extraído de aerofotos não métricas.

Com esse trabalho objetiva-se a elaboração de um mosaico  semi-controlado

de uma pequena área urbana, com base em aerofotos coloridas não métricas, obtidas por

uma câmara de pequeno formato, adaptada em um avião monomotor, servindo como

modelo no subsídio às prefeituras e empresas de pequeno e médio porte, em  projetos de

planejamento rural e, em alguns casos, auxiliando também no planejamento urbano,

como o monitoramento de áreas verdes, de preservação ambiental, evolução e tendência

do crescimento urbano, avaliação e desenvolvimento das estradas vicinais dos

municípios, dentre outros.
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1.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este tópico fará uma breve revisão literária e fundamentação teórica do

assunto abordado.

1.3.1 FOTOGRAMETRIA

Segundo WOLF (1983), a fotogrametria é “a arte, ciência e tecnologia de se

obter informações confiáveis sobre objetos físicos e o meio ambiente através do

processo de registrar, medir e interpretar fotografias e outros padrões de energia

eletromagnética radiante registrada”.

Existem duas áreas dentro da fotogrametria: a métrica, chamada de

fotogrametria e a interpretativa, chamada de fotointerpretação.

A fotogrametria métrica consiste em tomar medidas precisas de outras

fontes de informação para determinar a posição relativa de pontos, possibilitando assim,

calcular distâncias, bem como ângulos, áreas, volumes, alturas, tamanhos e formas de

objetos. Nessa atividade, as fotografias são mais freqüentemente aéreas, ou seja,

tomadas a partir de um avião, mas fotografias terrestres também são usadas.

Fotointerpretação trata, principalmente, do reconhecimento e da

identificação dos objetos e do julgamento do seu significado através de análises

cuidadosas e sistemáticas WOLF (1983).

THOMPSON e GRUNER (1980) afirmaram que, apesar de o principal uso

da fotogrametria ainda ser o mapeamento topográfico, outras aplicações estão

continuamente crescendo em importância. Qualquer que seja o propósito do trabalho de

fotogrametria, os princípios gerais permanecem os mesmos, sendo algumas outras

aplicações conhecidas da fotogrametria:

- Geologia: estudos de estruturas geológicas, geomorfologia e estratigrafia;

investigação de recursos hídricos; registro e análise de catástrofe naturais como

terremoto, inundações e erupções vulcânicas;

- silvicultura: inventário florestal; mapas de cobertura florestal; estimativa

volumétrica de Povoamentos e controle de incêndios;

- Agricultura: estudos de tipos de solo; conservação do solo; determinações de

doenças e danos nas plantações; idade das plantações e tipos de culturas;
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- Planejamento de cidades e estradas: seleção de novas localizações para estradas e

planejamento de obras de engenharia como barragens, linhas de transmissão, pontes

e diversas outras;

- Cadastro: base para determinação de divisas; assentamentos e estudo de impostos e

taxas; plantas cadastrais para o uso em reforma agrária.

Também é usada a fotogrametria nas áreas de estudos ambientais,

exploração, inteligência militar e medicina. Ela está sendo muito utilizada atualmente,

na obtenção de dados para os sistemas de informações geográficas.

1.3.2 CÂMARAS AÉREAS

LILLESAND e KIEFER (1994) descreveram que as fotografias aéreas

podem ser tomadas por qualquer tipo de câmara. Em muitas aplicações bem sucedidas

têm-se empregado fotografias aéreas, tomadas de pequenos aviões, com câmaras de 35 e

75 mm. A simplicidade, o baixo custo de aquisição e a operação de pequenas câmaras

fazem delas sensores ideais para análise de pequenas áreas. Entretanto, as fotografias

aéreas, em sua maioria, utilizadas em mapeamento, são feitas com câmaras aéreas de

precisão. Elas são construídas, especificamente, para tomadas de um grande número de

fotografias em sucessões rápidas e com fidelidade geométrica.

Esses autores descreveram também que as câmaras aéreas podem ser

classificadas em quatro tipos básicos:

- câmara de uma objetiva;

- câmaras de múltiplas objetivas;

- câmaras fotográficas em faixa contínua;

- câmaras panorâmicas.

O primeiro tipo é a mais comum entre as câmaras citadas.



6

1.3.3 FOTOGRAFIAS AÉREAS

A aplicação mais comum de fotografias aéreas ocorre em trabalhos de

mapeamento. Segundo Ribeiro (1995), mapas planialtimétricos podem ser feitos em

extensas áreas a partir de tais fotografias, com grande precisão e de forma mais rápida e

econômica que os levantamentos com instrumentos de campo.

De acordo com MARCHETTI e GARCIA (1986), as fotografias aéreas, tais

como são, não podem ser consideradas como mapas, mas, por métodos fotogramétricos

e com uso de geometria sólida e plana, podem-se fazer mapas planialtimétricos a partir

de fotografias.

PAINE (1981) descreve que fotografia aérea  é o produto de uma

perspectiva ou projeção central, e o mapa é o produto de uma projeção ortogonal. Ao

contrário de mapa, numa base estável, uma fotografia aérea está sujeita a distorções e

deslocamentos. O autor define distorção como “qualquer mudança  na posição de uma

imagem numa fotografia que altera as características da perspectiva da imagem” e

deslocamento como “qualquer mudança na posição de uma imagem numa fotografia

que não altera as características da perspectiva desta imagem na fotografia”.

Segundo PAINE (1981), os tipos de distorções e deslocamentos presentes

em uma fotografia aérea são:

Distorções:

- instabilidade do filme e cópia fotográfica;

- refração atmosférica dos raios luminosos;

- movimentação da imagem;

- distorção das lentes.

Deslocamentos:

- curvatura da Terra;

- inclinação da fotografia;

- variação do relevo, incluindo alturas dos objetos.
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1.3.4 FOTOGRAFIAS DE PEQUENO PORTE

WARNER et al. (1996) descreve que uma câmara de pequeno formato

(Hasselblad métrica de 70 mm) pode custar 21 vezes menos que uma câmara métrica

convencional (23 x 23 cm), que vale algo em torno de U$ 300.000,00 (trezentos mil

dólares), sem contar com as outras facilidades como acessórios, filmes e revelação. O

aspecto econômico mais importante a ser considerado é o avião monomotor de pequeno

porte, como os modelos Cessna 172, 180 e 182, tidos como modelos mais baratos e

utilizados com bons resultados  para fins de mapeamento, se comparados com aqueles

utilizados em levantamentos aerofotogramétricos convencionais.

Grande parte do mundo encontra-se mapeada em escalas pequenas. Com o

aumento industrial e desenvolvimento urbano, existe uma demanda para mapeamento

em escalas grandes, bem como atualizações dos mapeamentos já existentes. A maioria

dos trabalhos são feitos, ou foram feitos por mapeamento convencional, pagando-se

elevado preço pela aquisição de dados primários via câmaras métricas. Devido ao fato

desse processo ser muito dispendioso, existe um crescente interesse em métodos menos

onerosos, usando-se, por exemplo, câmaras de pequeno formato adaptadas a aviões de

pequeno porte, orientados por GPS.

Conforme DISPERATI (1991), nos últimos anos têm-se tornado popular a

obtenção de Fotografias Aéreas de Pequeno Formato (FAPEF) para aplicações

relacionadas com o meio ambiente, a engenharia e o planejamento. Essas fotografias são

obtidas através de câmaras fotográficas não métricas de 35 ou 70 mm.

Segundo WARNER et al. (1996), apesar das vantagens citadas acima, o

mapeamento de pequenas áreas feito com aerofotos extraídas de câmaras de pequeno

formato, encontra um problema: o grande número de pares de controle. A solução para

esse problema vem com a introdução do GPS no apoio de campo, diminuindo o tempo

gasto para se levantar as coordenadas terrestres dos pontos de controle. A combinação

de fotografias aéreas de pequeno formato e GPS forma um novo conceito econômico,

que evidencia grandes promessas para o futuro do mapeamento HEIMES et al. (1993),

citado por WARNER et al. (1996).

Para medidas e mapas de precisão, a partir de fotografias aéreas de pequeno

formato, deve-se observar que as duas maiores limitações são a instabilidade geométrica

e o tamanho do filme. As câmaras de pequeno formato podem produzir fotografias

geometricamente  instáveis, devido à imperfeição no sistema de lentes, à distância focal
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e ao ponto principal desconhecido, também pelo fato dos filmes não ficarem

perfeitamente planos e à movimentação da imagem. Os filmes de pequeno formato

introduzem problemas associados à limitação na área coberta pelas fotografias e ao

tempo consumido na orientação de numerosos pares de estereoscópios WARNER et al.

(1996). Segundo os autores, deve ser feito um balanço entre o custo e a exatidão, e,

independentemente do método fotogramétrico ou instrumento utilizado, deve ser feita

uma avaliação dos erros para análises sólidas dos resultados.

Tais fotografias são utilizadas, analisadas e interpretadas para o trabalho de

compilação de mapas topográficos e, ou, temático. A aplicação da FAPEF tem sido

mais intensa no mapeamento temático, em diversos assuntos relacionados a florestas,

geologia, uso dos solos urbano e rural, geografia, arqueologia, estudo de regiões

costeiras e diversas outras áreas. Atualmente existem estudos procurando avaliar a

potencialidade das FAPEF para mapeamento topográfico, como meio de extração de

dados para sistemas de informações geográficas e produção de modelos digitais de

terreno DISPERATI (1991).

DISPERATI (1991) cita ainda que as fotografias aéreas de pequeno formato

têm se mostrado eficazes na cobertura de pequenas regiões ou faixas estreitas que

cubram rodovias e linhas de transmissão, quando feitas com o uso de câmaras métricas

calibradas, acopladas a pequenos aviões.

Algumas das aplicações das fotografias de pequeno formato:

1. Classificação e mapeamento: uso do solo; limite de bacias hidrográficas;

2. Interpretação: terra de uso agrícola e dano em culturas; limites de propriedades;

resíduos das plantações; práticas silviculturais; desenvolvimento da exploração

florestal; deficiências de nutrientes em reflorestamento de pinus; infestações de

pragas;

3. Medidas: limites ecológicos; desmoronamentos; resíduos florestais; área preparada

para ocupação; área com madeira comercial;

4. Observação e contagem: minas abandonadas; árvores mortas para retirada de

madeira; regeneração natural; entulhos químicos;

5. Uso geral: aplicação da lei de conservação; educação sobre o uso do solo;

problemas de irrigação e drenagem; análise de impacto ambiental; navegação;

6. Atividades didáticas em sala de aula.
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1.3.5 MOSAICAGEM

A operação de mosaicagem consiste na operação de várias imagens, cada

uma cobrindo parte de determinada área de interesse, em uma única imagem

abrangendo toda a área em questão. Assim, cada imagem parcial incorpora suas próprias

distorções geométricas e seus próprio grau de degradação radiométrica específico.

A mosaicagem pressupõe um percentual mínimo de superposição entre as

imagens vizinhas para permitir uma montagem adequada do mosaico. Esta operação

pode ser de duas naturezas: mosaicagem analógica, quando o mosaico é feito através do

recorte e montagem de fotografias em papel, filme ou outro meio físico, de forma a dar

a impressão de que todo o conjunto é resultante de uma única tomada de fotografia; e

mosaicagem digital, quando feita a partir de imagens armazenadas na forma digital

ELMIRO (1994).

1.3.6 DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE

Da perfeita identificação e precisa medição dos pontos de controle terrestre,

tanto na imagem quanto na carta ou no terreno, dependem a precisão da transformação e

a fidelidade da avaliação geométrica das imagens. Os pontos de controle devem ser bem

definidos e, de preferência, distribuídos uniformemente ao longo da imagem. Os de má

qualidade podem introduzir erros maiores que aqueles que se pretende corrigir.

Cruzamentos de estradas e de ruas, confluências de rios, pistas de pouso,

cantos de culturas, etc., são os exemplos mais freqüentes utilizados. Suas coordenadas

no sistema UTM podem ser obtidas  por um dos seguintes processos, em ordem

crescente de precisão e decrescente de custos:

1. levantamento topográfico amarrado a rede geodésica fundamental;

2. receptores de sinais de satélites do sistema GPS;

3. cartas topográficas no mapeamento sistemático nas escalas de 1 : 50.000 e maiores

ELMIRO (1994).
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA DO TRABALHO

2.1.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O município de Viçosa - MG localiza-se na Zona da Mata mineira,

compreende uma superfície de aproximadamente 279 km², estando distante 230 Km de

Belo Horizonte. A cidade, com uma população de aproximadamente 80 mil pessoas,

tradicionalmente conhecida como cidade universitária, tem sua economia baseada na

“educação”, sendo a UFV a maior empregadora da região. A agricultura é voltada

predominantemente para a cultura de café e criação de gado leiteiro.

As coordenadas geográficas da cidade de Viçosa são: latitude 20° 45’ 14”,

longitude 42° 52’ 53” e altitude média de 650 metros.

O campus da Universidade Federal de Viçosa foi a área escolhida para

realização desse trabalho.

FIGURA 1 - Localização da Cidade de Viçosa – MG.
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2.1.2 ESPECIFICAÇÕES DO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Foram utilizadas fotos aéreas coloridas, clichê de dimensão 09 x 09 cm,

com escala média de 1 : 40.000 no negativo, obtidas num vôo a 2.000 m do solo, tiradas

com câmara não métrica de médio formato (hasselblad 553 ELX), adaptada no fundo da

aeronave em um suporte preparado para comportar duas câmaras. A objetiva utilizada

foi a ZEISS DYSTACON 50 mm, com abertura do diafragma 5,6 e velocidade do

obturador de 1/500 segundos. A aeronave utilizada na obtenção das fotos foi um

monomotor CESSNA 182 SKYLANE, voando a uma velocidade cruzeiro de 180 km/h,

utilizando um intervalo de disparo de 17,6 segundos, correspondente a uma

sobreposição longitudinal de 40% (880 metros) e 60% de sobreposição lateral. No

auxílio da navegação foi utilizado o GPSMAP 175 da GARMIM.

2.1.3 CUSTO DO VÔO

Segundo o NEPUT-UFV (Núcleo de Estudo de Planejamento e Uso da

Terra), para uma área estimada em 280 km², correspondente ao tamanho do município

de Viçosa - MG, considerando que o preço/ha varia conforme a escala da foto escolhida,

tem-se:

1. Área de cobertura do vôo: 28.000,0000 ha

escala das fotografias após ampliação: 1 : 10.000 (foto 22 x 22 cm);

preço/ha: U$ 0,74 (setenta e quatro centavos de dólar/ha);

preço total: U$ 20.720,00 (vinte mil, setecentos e vinte dólares).

2. Área de cobertura do vôo: 28.000,0000 ha

escala média das fotografias após ampliação: 1 : 15.000 (foto 22 x 22 cm);

preço/ha: U$ 0,42 (quarenta e dois centavos de dólar/ha);

preço total: U$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta dólares).

Os preços exemplificados acima foram apresentados em dólares atualizados

para o mês de fevereiro/2001, estando a cotação média do dólar para este mês em

R$ 1,97 (hum real e noventa e sete centavos).
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2.1.4 DIGITALIZAÇÃO E MOSAICAGEM

TROCHA (1997) conceitua scanner como dispositivo eletrônico que, com o

uso de sensores fotoelétricos, detecta a radiância de cada pixel de uma imagem

analógica, gerando um arquivo binário.

Na digitalização dos negativos extraídos na fase anterior, selecionou-se as

fotos da área a ser trabalhada, obtendo-se as duas linhas de vôo compostas por três fotos

cada linha. As fotos foram digitalizadas com resolução de 300 dpi e em seguida

transferidas para o computador, não havendo calibração do scanner. As imagens foram

abertas e trabalhadas no aplicativo Adobe Photoshop 6.0. Percebendo-se que o excesso

de sobreposição das imagens prejudicaria a próxima etapa, aplicou-se um corte de um

centímetro nas laterais das mesmas para diminuir a sobreposição.

A seguir, utilizou-se o software Visual Stitcher Pana Vue 2.0, específico

para confecção e elaboração de mosaicos, onde as imagens foram abertas em pares, lado

a lado. Neste passo, o operador  seleciona e marca dois pontos coincidentes nas bordas

inferior e superior das duas imagens e o programa efetua a sobreposição das fotos

digitalizadas, identificando os pixeis selecionados nas duas imagens, transpondo-os.

Repete-se este processo com todas as imagens, até que se encontre uma sobreposição de

maior coerência, formando, com isso, a linha de vôo. Da mesma forma procede-se com

a montagem das linhas de vôo. Para fazer a junção das linhas de vôo, o processo tornou-

se um pouco mais complexo devido à algumas variações de altitude da aeronave,

encontrando-se em alguns momentos pequenas variações de altitude e,

consequentemente, encontrando-se pequenas diferenças de escalas nas fotos. Outro

problema ocorrido na junção das linhas de vôo foi a não linearidade em alguns

momentos da linha, ocorrendo considerável deriva, causada pela inexperiência do

piloto, haja vista que este vôo foi realizado para treinamento do mesmo. Para sanar esse

problema, recorreu-se mais uma vez ao software Adobe Photoshop 6.0 para diminuir o

ângulo de inclinação das fotos e também melhorar algumas distorções de cores e

tonalidades das fotos que geraram a imagem.

Concluídas todas estas etapas, obteve-se o mosaico digital.
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2.1.5 TRANSFORMAÇÃO AFIM

O software Visual Stitcher Pana Vue 2.0, utilizado na confecção do

mosaico, não fornece nenhum relatório de controle após a junção das fotos. Porém

percebe-se na sua essência, que o método utilizado consiste numa simples

transformação matemática realizada entre referenciais bidimensionais da mesa e da

imagem a ser transformado. Admitindo-se que os referenciais da mesa e os da imagem

estão isentos de deformação, então as diferenças físicas que podem existir entre os dois

referenciais são devidas à escala, rotação e translação. Para essa condição, temos que o

modelo matemático isogonal no plano é o mais adequado, sendo dado por:

X                         COS α          SEN α                   E        -       E0

        =     λ • .          •

Y                       – SEN α        COS α                   N        -       N0

E o modelo matemático afim geral no plano é dado por:

X            a     b          E  -  E0

        =                   •

Y            c     d          N  -  N0

Sendo:

X  e  Y =   coordenadas no referencial de mesa;

E   e  N =  parâmetros de translação;

λ   e  α  = parâmetros de rotação;

a, b, c, d = unidades angulares em radianos.
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P1(X1’,Y1’) .

P2(X2’,Y2’) .

Foto 1

. P1(X1’’ ,Y1’’ )

. P2 (X2’’,Y 2’’)

Foto 2

            P1(X1,Y1) .

Linha de Vôo

            P2(X2,Y2) .

FIGURA 2 – Transformação Afim.

2.1.6 SELEÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE

2.1.6.1 Pontos coletados em campo com GPS

Foram coletados vinte e seis pontos na área de interesse, escolhidos

uniformemente na imagem do mosaico, em locais de melhor visualização e definição

dos pontos, utilizando para a coleta dos dados um GPS Garmin SRVY II, durante cinco

minutos em cada ponto, enquanto o outro GPS, da mesma marca e modelo, ficou

estacionado na base fixa durante os períodos de coletas, permitindo operação em modo

diferencial. A base fixa, situada na parte superior do prédio do Departamento de Letras

da UFV, possui coordenadas UTM, x = 721980 e y = 7703051, estando na zona 23 k.

Os receptores GPS foram configurados para o sistema de projeção UTM,

utilizando o datum de Córrego Alegre.

Dos vinte e seis pontos coletados foram excluídos quatro que apresentaram

grandes distorções, devido a pouca intensidade de sinal no GPS móvel apresentados

nestes locais, ficando selecionados para o próximo passo, vinte e dois pontos, incluindo

o ponto da base fixa, podendo ser conferidos no quadro 1.
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QUADRO 1 - Pontos Coletados com GPS, em Coordenadas UTM, com Correção

Diferencial

ID ESTE (X) NORTE (Y) DATE TIME PNTS SIGMA

BASE 721980 7703051 7-Feb-01 16:50:40 STAT. 0

01 722715 7702215 7-Feb-01 17:08:32 125   11.8863

02 722580 7700828 7-Feb-01 17:17:16 156   10.9724

03 722226 7701468 7-Feb-01 17:23:16 130 336.6557

04 722115 7701103 7-Feb-01 17:35:02 221     9.6159

05 722856 7701178 7-Feb-01 17:45:30   35   49.4256

06 721972 7702577 7-Feb-01 18:03:08 129     9.6899

07 722106 7702395 7-Feb-01 18:12:12 169      8.8712

08 722078 7702394 7-Feb-01 18:22:48 157      8.7664

09 721751 7701554 7-Feb-01 18:40:38 168      9.1041

10 720956 7700810 7-Feb-01 18:58:52 179      8.3332

 BASE 721980 7703051 8-Feb-01 08:45:17 STAT. 0

11 720685 7700413 8-Feb-01 09:10:14 221    10.0461

12 721301 7700133 8-Feb-01 09:20:02 165      9.1258

13 721284 7701850 8-Feb-01 09:32:01 136      9.3259

14 721008 7702374 8-Feb-01 09:42:17 198      9.1478

15 720948 7703332 8-Feb-01 09:52:37   46    10.3146

16 721261 7703309 8-Feb-01 10:00:43 154    21.8588

17 721477 7703597 8-Feb-01 10:11:15 163      9.6401

18 722466 7702827 9-Feb-01 10:23:20 127    11.3241

 19 721611 7703460 9-Feb-01 10:40:09 154    12.3232

20 722415 7703664 9-Feb-01 10:56:55 198    10.0002

21 722308 7702430 9-Feb-01 11:15:20 117    10.5787
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2.1.6.2 Pontos coletados nas Ortofotos da cidade de Viçosa

Extraiu-se onze pontos das ortofotos 43-21-02 e 43-21-03 de Viçosa,

apresentadas na escala 1 : 10.000, de propriedade da Companhia Energética de Minas

Gerais (CEMIG) para o referenciamento geográfico da imagem (Quadro 2).

QUADRO 2 - Pontos Coletados das ortofotos 43-21-02 e 43-21-03 de Viçosa, em

Coordenadas UTM

ID ESTE (X) NORTE (Y)

01 721588 7703420

02 721468 7703562

04 722707 7702183

06 720813 7700699

07 720859 7701160

08 720938 7703300

10 722396 7701474

11 722096 7701061

13 722419 7703650

14 721268 7701823

15 722295 7702397

16 721980         7703051  (IBGE)



17

2.1.7 REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO DO MOSAICO

2.1.7.1 Com os Pontos Coletados com GPS

Utilizou-se o software ARC/INFO 8.01 para o referenciamento geográfico

do mosaico, fazendo primeiramente o referenciamento com os pontos coletados com

GPS. A imagem foi aberta no software, localizando os vinte e dois pontos de controle e

fornecendo as coordenadas UTM de cada ponto. Após o processamento dos pontos, o

programa gerou o relatório, apresentando os erros em cada ponto e o erro médio

quadrático (EMQ). Em seguida, exclui-se os pontos que apresentaram erros distorcivos,

processando novamente os cálculos. Com doze pontos de controle e o EMQ menor

obteve-se o mosaico semi-controlado com os pontos coletados com o GPS. Para

confecção do layout e da grade de coordenadas UTM utilizou-se o software ArcView

Gis 3.2.

2.1.7.2 Com Pontos Coletados nas Ortofotos de Viçosa

Em seguida, repetiu-se a operação com os pontos de controle extraídos nas

ortofotos, gerando um novo mosaico semi-controlado, com onze pontos de controle.
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2.1.8 FLUXOGRAMA

Digitalizar fotos e
introduzí-las no
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Montar linhas de vôo
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vôo:

mosaico digital
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geográfico do
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pontos de ortofotos

(ARC/INFO)

Análise do erro
médio quadrático

Mosaico digital semi-
controlado obtido de
aerofotos coloridas

não-métricas

Seleção de pontos de
controle no mosaico

Coletar dados de
campo com GPS

Refenciamento
geográfico do

mosaico usando
pontos coletados com

GPS
(ARC/INFO)

Caso necessite:
Trabalhar fotos no
Adobe Photoshop

Cor

Contraste

Rotação

Brilho

Análise do erro
médio quadrático

Escolha do mosaico
pelo < erro
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2.1.9 ERRO MÉDIO QUADRÁTICO

O tópico anterior cita que no processamento dos cálculos dos mosaicos

apresentados, GPS e ortofotos utilizou-se dos resultados dos relatórios do software

utilizado para  o controle do erro. O erro apresentado pelo software é o erro médio

quadrático (EMQ), que trabalha com transformações polinomiais, apresentando-se em

dois estágios. O primeiro consiste em estabelecer uma relação matemática entre as

coordenadas (coluna, linha) de alguns pixels com suas coordenadas correspondentes no

terreno (E, N) na projeção desejada, através de modelos estatísticos de regressão. No

segundo estágio, a imagem de entrada é reamostrada para uma grade regular no sistema

de projeção.

A expressão do EMQ é dada por:

onde X e Y são as posições no mapa conhecidas a priori e X’ e Y’ são as posições

correspondentes, calculadas utilizando os coeficientes do modelo e n é o número de

pontos coletados em campo.

Determinados os coeficientes de transformação através de um conjunto de

Pontos de Controle, procede-se a reamostragem das imagens e a interpolação, que pode

ser pelo vizinho mais próximo, bilinear e convolução cúbica ELMIRO (1994).

Os mosaicos GPS e Ortofotos elaborados neste trabalho, apresentaram os

seguintes EMQ:

EMQ Mosaico GPS = 12,23 m;

EMQ Mosaico Ortofoto = 50,74 m;

n

YYXX
EMQ

n

i
ii

n

i
ii ∑∑

==
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3 CONCLUSÕES E CRÍTICAS

Os testes com os dois métodos de obtenção de dados para o controle da

imagem (GPS e Ortofotos) foram feitos extraindo-se o Erro Médio Quadrático após o

referenciamento da imagem com os pontos de cada método. Não haviam, até o

momento, testes dessa natureza em mosaicos extraídos das aerofotos obtidas pelo

NEPUT (Núcleo de Estudo de Planejamento e Uso da Terra). O mosaico digital semi-

controlado com pontos extraídos por GPS apresentou o melhor resultado, sendo,

consequentemente escolhido como produto final desse trabalho, atingindo seu objetivo.

Pelo trabalho realizado conclui-se que o processo de controle de uma

imagem, apresenta inúmeras vantagens ao usuário podendo utilizá-la como eficaz

ferramenta cartográfica no planejamento rural e, nos casos que não exijam precisão

rígida, também no planejamento urbano, uma vez que toda a imagem encontra-se numa

escala dimensionada e num sistema de coordenadas estabelecidas.

A produção de um mosaico pelo processo digital apresenta inúmeras

vantagens em relação ao processo analógico, podendo citar como as mais importantes

sendo: 1) o custo reduzido na sua produção, por não exigir em quantidade, pessoal

altamente qualificado e nem equipamentos sofisticados necessários na elaboração do

mosaico convencional (analógico); 2) A precisão do produto final, sendo os mosaicos

digitais processados e confeccionados por poderosos softwares utilizados no

geoprocessamento, enquanto que os analógicos são manipulados de forma artesanal,

demandando grande quantidade de tempo em sua confecção. Por outro lado, enquanto o

processo digital ganha na produtividade, fica limitado na qualidade, no formato A0

como limite máximo e na durabilidade do material impresso, que é pequena em relação

ao processo analógico, que por ter a qualidade das fotografias, pode ser ampliado por

várias vezes sem que haja perda na nitidez da imagem.
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5 ANEXOS

q  Linha de Vôo 2

q  Linha de Vôo 3

q  Mosaico Referenciado com Ortofotos

q  Mosaico Referenciado com GPS

q  Mosaico Digital Semi-Controlado do Campus da Universidade Federal de

Viçosa


