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Ao longo dos últimos vinte anos são cada vez mais frequentes os levantamentos tridimensionais de áreas urbanas 

utilizando varredura por laser. Nas grandes áreas urbanas utilizando sistemas aerotransportados e geralmente em áreas 

menores ou mais restritas usando sistemas terrestres. As vantagens em termos de abrangência dos levantamentos 

aerotransportados são incontestáveis em tempo e produtividade, porém em áreas urbanas densas o perfilamento 

aerotransportado pode ser afetado por um grande número de objetos que podem produzir oclusões e consequente perda 

no detalhamento de feições de interesse ao mapeamento ou de geração de modelos de superfície e ou de terreno. A 

complementação e interação dos dois tipos de levantamentos por laser pode parecer intuitiva, entretanto devemos ter em 

conta que o sistema aerotransportado opera em movimento dependendo para a determinação dos pontos em superfície 

da qualidade e estabilidade dos sensores inercial e de posicionamento global, além é claro das características e 

condições de voo. Por outro lado, adotando o sistema de perfilamento por laser terrestre estático ou estacionado sobre 

um ponto de referencia temos a expectativa de determinação de posições tridimensionais mais precisas, porém mais 

restrita em termos de abrangência dos levantamentos. Outro aspecto de interesse diz respeito quanto a natureza dos 

dados com relação à orientação dos sistemas perspectivos relacionados aos mencionados dois tipos de levantamentos 

aerotransportado e terrestre. Respectivamente orientados a partir das perspectivas vertical e horizontal. Sabe-se que em 

ambos os casos a distancia crescente entre sensor e objeto produz perda da qualidade posicional em função da 

consequente propagação de erros. No presente trabalho se pretende apresentar a integração de dados oriundos dos 

sistemas de perfilamento por laser aerotransportado (Optech ALTM) com os dados levantados pelo sensor de varredura 

terrestre (Optech ILRIS HD). Além da combinação das duas nuvens de pontos são avaliadas as distintas qualidades 

posicionais dos dois levantamentos por laser. Também é apresentado a analise da qualidade e consistência da 

reconstrução de objetos e feições comuns aos dois sistemas de perfilamento. Na reconstrução dos objetos e feições são 

utilizados métodos vetoriais e de processamentos das imagens de intensidade. 
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