
DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

ORTOFOTO 

Uma ortofoto é uma fotografia mostrando 
imagens de objetos em suas verdadeiras posi
ções ortográficas. Ortofotos são, portanto, geo
metricamente equivalentes às cartas planimétri
cas em linhas e símbolos convencionais que 
também mostram as verdadeiras posições orto
gráficas de objetos. 

A maior diferença entre uma ortofoto e 
uma carta é que uma ortofoto é composta de 
imagens do terreno, ao passo que cartas utili
zam linhas e símbolos em escala para repre
sentá-lo. 

Pelo fato de serem planimetricamente cor
retas, ortofotos podem ser usadas como cartas 
para medidas diretas de distâncias, ângulos, po
sições e áreas sem a necessidade de correções 
para deslocamentos de imagem. Isto, é claro, 
não pode ser feito com fotos perspectivas. 

Ortofotos são produzidas de fotos pers
pectivas (normalmente fotografias aéreas) atra
vés de um processo chamado retificação dife
renciai, que elimina deslocamentos da imagem 
devido à inclinação fotográfica e ao relevo. 

O deslocamento devido à inclinação (Fig. 
1) existe em uma foto se no instante da expo
sição o plano da foto é inclinado em relação ao 
plano datum. A retificação elimina o efeito da 
inclinação e produz uma foto vertical equ ,iva
lente. I sto é consegu ido através da orientação 
absoluta do modelo estereoscópico. 

Ao longo ,da paralela isométrica (linha pas
sante pelo isocentro e perpendicular à direção 
de inclinação, isto é, interseção do plano da fo-
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to inclinada e o plano da foto vertical equiva
lente) representada em vista de topo pelo pon
to I na Fig. 1, não há deslocamento em relação 
à fotografia vertical equivalente. 

o 

Figura 1 Deslocamento da imagem devido 
à inclinação. 

A magnitude do deslocamento dt é dada, 
através de deduções geométicas, pela equação 

dt == y2 
(f/sent) - y 

(1 ) 
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onde y é a componente ao longo da linha prin 
cipal da distância da imagem ao isocentro, ou 
seja, ao centro de irradiamento dos desloca
mentos da imagem devidos à inclinação, f é a 
distância focal da câmera e t, o ângu lo de in
clinação da mesma. 

Uma forma aproximada da eq . (1) é 

dt ~ 
y2 sent 

f 

uma vez que o valor de y no denominador da 
equação exata é normalmente pequeno em re
lacão ao valor de f /sent. 

. A menos que o terreno seja perfeitamente 
plano, uma foto vertical equivalente retificada 
conterá ainda variações de escala como um re
sultado de deslocamentos de imagem devido a 
variacões no relevo. 

No processo de remoção de deslocamen
tos do relevo de uma foto, variações de escala 
também são removidas e a escala torna-se cons
tante em toda a foto. Qualquer foto que pos
sua escala constaqte em todos os seus pontos é 
uma ortofoto tendo a mesma precisão plani
métrica que uma carta ou mapa. 

A Fig. 2 ilustra um deslocamento (de) da 
imagem devido ao relevo. AA' é um objeto ele
vado sobre o solo, não verticalmente sob a câ
mera, e aa' é a imagem. A imagem a é do topo 
A do objeto, e a' é presumivelmente a posição 
correta da imagem; daí, a distância de a a a' é 
o deslocamento da imagem causada pela altura 
h do objeto. 

Na prática A é freqüentemente um detalhe 
sobre uma elevação do terreno, por isso a base 
A ' não é visível e a imagem não aparece na fo
tografia. Contudo, a imagem a é considerada 
um deslocamento em relação à sua correta posi
ção de mapeamento. 

A direção do deslocamento da imagem de
vido ao relevo é radial, com respeito ao ponto 
nadir, que é o centro de irradiamento dos des
locamentos da imagem devidos ao relevo. Isto 
ocorre independentemente da intencional ou 
acidental inclinação da câmera aérea. O ponto 
nadir coincide com o ponto principal p (centro 
geométrico) no caso de uma fotografia aérea 
exatamente vertical. 
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o 

F igura 2 - Deslocamento da imagem devido ao relevo. 

A magnitude de do deslocamento da ima
gem devido ao relevo de uma foto exatamente 
vertical é expressa pelas seguintes equações, 
t ambém deduzidas geometricamente: 

rh 
de = - (2)· H ' 

r'h 
de = - - (3) 

H-h 

O deslocamento da imagem devido ao rele
vo é corrigido diminuindo-se a distância entre o 
projetor do diapositivo central, referente ao 
conjunto de três fotografias consecutivas de 
uma faixa de vôo, e o plano do ortonegativo, 
quer por elevação deste, quer por abaixamento 
daquele (solução analógica) . Tal diminuição 
corresponderá à altura h, em escala do modelo, 
do ponto visto estereoscopicamente durante a 
varredura dos perfis do terreno . A correção do 
deslocamento da imagem devido ao relevo po
derá também ser feita mediante variação da dis
tância principal do projetor combinada a um 
prisma do Dove (solução anal ítica). 

Os parâmetros nas eq . (2) e (3) são indica
dos na figura : r é a distância sobre a fotografia 
do centro à imagem do topo do objeto, r' é a 
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distância correspondente para a base do objeto, 
h é a altura do objeto, e H é a altitude de vôo 
da câmera em relação ao mesmo datum de h. 

Deve ser mencionado que embora desloca
mentos do relevo devidos à variação do terreno 
possam ser removidos durante a produção de 
uma ortofoto, um senão na ortofotografia é 
que imagens cônicas de superfícies verticais, 
tais como paredes de edifícios, não o podem. 

Ortofotocartas oferecem significativas van
tagens tanto sobre cartas quanto sobre fotos 
aéreas (ortofotocartas são ortofotografias acres
cidas de informações marginais, quadriculagem, 
toponímia etc .). Isto porque ortofotos pos
suem as vantagens de ambas . 

Por um lado, ortofotos têm qualidades pic
toriais de fotos aéreas, porque as imagens de 
um infinito número de objetos no terreno po
dem ser reconhecidas e identificadas. 

Por outro lado, devido ao fato de as ima
gens serem mostradas com exatidão planimétri
ca, medidas podem ser feitas diretamente sobre 
ortofotos, tal como é feito em cartas. 

Engenheiros civis, engenheiros cartógrafos, 
planejadores, topógrafos, engenheiros flores
tais, geólogos, agrônomos, como exemplos, po
dem usar ortofotos com vantagem como cartas 
básicas para plotagem de observações de campo. 

Ortofotocartas no entanto não oferecem 
nenhuma informação a respeito de elevações. 
Podem servir como cartas planimétricas básicas 
sobre as quais são superpostas curvas de nível e 
o produto resu Itante é chamado de ortofoto
carta topográfica. Tais curvas são normalmente 
obtidas em operação de restituição separada. 

O uso de ortofotocartas como cartas bási
cas para curvas de nível elimina a necessidade 
de restituição planimétrica e pode resultar em 
substancial economia de tempo . 

Os instrumentos usados na produção de or
tofotos podem geralmente ser classificados em 
uma das duas seguintes categorias: 

• aqueles que produzem imagens por proje
ção ótica direta; e 

• aqueles que produzem imagens eletronica
mente. 

Os instrumentos que produzem imagem por 
projeção ótica direta são basicamente versões 

78 

modificadas dos restituidores de projeção ótica 
direta. Requerem um operador para funcionar. 

Os instrumentos que produzem imagens 
eletronicamente são geralmente automáticos, 
porém seu custo é alto e, conseqüentemente, 
há um número limitado deles em uso . 

Pode-se caracterizar duas fases durante a 
obtenção da ortofoto: 

• obtenção dos perfis do t erreno de um mo
delo estereoscópico; 

• exposição do ortonegativo segundo os per
fis varridos na fase anterior. 

Diz-se então que os instrumentos de ortofo
to dividem -se em dois tipos dentro da categoria 
de projeção ótica direta: on-fine e off-fine. 

Os instrumentos on-fine são aq\.leles nos 
quais a varredura dos perfis e a exposição do 
ortonegativo são combinadas através de uma 
operação simultânea simples. Nenhum registro 
de elevações é feito e o único produto da ope
ração on-fine é o ortoriegativo. 

Os instrumentos off-fine, por outro lado, 
produzem ortofotos em duas operações distin 
tas. Os perfis são primeiramente varridos e re
gistrados quer numa forma gráfica, quer numa 
forma digital. Subseqüentemente, estes perfis 
são lidos através de um instrumento que ex
põe automaticamente o ortonegativo sobre a 
base dos perfis. 

Alguns instrumentos operam tanto em on
fine como em off-fine. 

Podemos citar algumas vantagens dos ins
trumentos off-fine sobre os instrumentos on
fine. Os instrumentos off-fine permitem: 

• variar a velocidade de varredura na obten
ção dos perfis, o que possibilita ao opera
dor obter maior precisão em detalhes que 
assim o exigem; 

• a obtenção dos perfis por diversos instru
mentos ao mesmo tempo, o que aumenta a 
velocidade de produção; 

• a exposição mais rápida através do uso de 
filmes mais velozes, o que economiza tem
po de gravação; 

• o armazenamento dê perfis para utilização 
com outras fotografias mais atualizadas da 
mesma área; 



• a correção dos erros ocorridos por ocasião 
da varredura; 

• o teste dos modelos antes de serem retira
dos do instrumento, após a obtenção dos 
perfis; 

• a interrupção da varredura dos perfis em 
qualquer ponto; 

• a interpolação ótica dos perfis, muito útil 
em terrenos acidentados; 

• a determ inação dos perfis pela marca- í nd i
ce, enquanto que na maioria dos instrumen
tos on-/ine a janela de varredura funciona 
como uma marca - (nd ice, o que acarreta 
maior imprecisão. 
Concluindo, podemos dizer que sendo a 

ortofoto um produto relativamente recente, se 
comparado com a carta convencional, e pos-
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suindo múl t iplas e significativas vantagens so
bre esta, poderá tornar-se num futuro bem pró
ximo uma forte alternativa de mapeamento, 
principalmente de áreas inacessíveis, e substi
tuir em grande parte as tradicionais cartas de li 
nhas e símbolos. 
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