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A utilização de imagens obliquas, sempre teve ampla aplicação em trabalhos de reconhecimento e interpretação, 
com poucas tentativas de utilização métrica, os novos desenvolvimentos tecnológicos relacionados a imagens digitais, 
sistemas de posicionamento GNSS, sistemas de navegação inercial, já permitem a captura eficiente de imagens obliquas 
que podem ser precisamente mensuráveis e georreferenciadas ao contrário das já consolidadas aerofotos verticais. 
Atualmente a combinação de imagens obliquas com imagens verticais está trazendo novas aplicações para a 
fotogrametria como nos sistemas de quatro câmeras obliquas e uma câmera vertical que tem sido amplamente utilizado 
nos aplicativos como o “Microsoft Virtual Earth” que é provido de imagens obliquas de alta resolução referentes a 
muitas cidades ao redor do mundo, também no sistema norte americano Pictometry e no programa computacional 
“MultiVision”, sendo possível trabalhar com esses dois últimos em diversas perspectivas para um mesmo objeto 
simultaneamente . Nesta pesquisa busca-se uma metodologia para utilização de imagens aéreas obliquas digitais de 
pequeno formato, em programas computacionais comerciais, consistindo no estudo e desenvolvimento de métodos para 
utilização dessas imagens que auxilie na aquisição de dados espaciais, objetivando revisar a metodologia fotogramétrica 
de uso de aerofotos obliquas digitais, avaliar as variações de escala e de resolução espacial da imagem obliqua na 
extração de informações métricas, avaliar em programas computacionais comerciais de fototriangulação e 
processamento fotogramétrico existentes, as etapas de orientação interna e externa aplicadas às imagens obliquas e a 
possibilidade de restituição dos modelos estereoscópicos oriundos dessas imagens e principalmente desenvolver uma 
metodologia aerofotogramétrica de baixo custo. A área de estudo está situada no município de Itaquitinga no estado de 
Pernambuco, restrita ao limite urbano, localizado na Região da Zona da Mata Norte, aproximadamente a 72,4 Km da 
capital Recife. A metodologia do trabalho teve seu desenvolvimento a partir da concepção de uma rede geodésica de 
referência, implantada na área urbana do município, baseado nesta rede, foi realizado o apoio de campo com uso de 
tecnologia GNSS. O planejamento de vôo, aquisição de pontos de controle, processamento fotogramétrico, 
fototriangulação e restituição foram até então realizados, o programa fotogramétrico utilizado foi o software russo 
PHOTOMOD 5, as imagens obliquas foram processadas em faixas e em bloco de faixas, os procedimentos de 
orientação interior e exterior que antecedem a etapa de restituição fotogramétrica foram executados sob as imagens 
obliquas, objetivando o domínio do processamento e primeiras análises dos resultados obtidos. Foram restituídas linhas 
correspondentes a feições geométricas das edificações, possibilitando dessa forma a obtenção de informações 3D para 
prédios, casas, etc. Pontos cotados foram determinados ao longo das faixas e a partir deles foi possível modelar o 
relevo, gerando MDT e curvas de nível, alinhamentos definindo arruamentos, quadras e outras feições urbanas também 
foram restituídas. Os resultados obtidos até o presente momento podem ser classificados como satisfatórios, 
considerando a natureza obliqua das imagens e sua variação de escala, para tal avaliação, a restituição das quadras foi 
comparada em valores planimétricos com o levantamento topográfico convencional. É importante salientar que a 
pesquisa ainda não foi finalizada, uma vez que outros programas de processamento fotogramétrico ainda serão 
utilizados.         
 
 
 
 
 
 
 
 

 


