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Se 0 objeto a ser fotografado e estitico, entao pode-se usar filmes com alto
poder resolutivo e apenas uma camara,
mudando-a de posi~ao para as tomadas
sucesslvas .
Se a cena for dinamica, entao necessita-se de uma estereo-camara e 0 filnie
deve ter velocidade adequada.

Sumario
Este trabalho tern por objetivo propiciar uma visao geral sobre a metodologia de trabalh6 para a Fotogrametria
acurta distancia, bern como algumas de
suas inumeras aplica~6es praticas. Serao
demonstradas as potencialidades da
UNESP - Presidente Prudente, nesta
area.

o Potencial da Fotogrametria acurta
distancia

Introdus:ao
A fotogrametria a curta distancia e
urn dos ramos da ciencia fotogrametrica. 0 termo "fotogrametria a cuna distancia" apareceu recentemente, complementatido 0 termo fotogrametria terrestre. A fotogrametria terrestre foi a
ciencia precursora, uma vez que, na epoca do seu aparecimento, em meados do
seculo passado, ainda nao existiam aeronaves. Posteriormente, passou-se a fotografar a panir de baloes e aeroplanos
surgindo a aerofotogrametria.
A fotogrametria terrestre, u tilizada,
inciaImente, parafms militares e de mapeamento, perdeu imponancia com 0 •
aparecimento da aerofotogrametria.
Passou-se a utilizar os metodos fotogrametricos com outras finalidades e para
dar sup one a outras ciencias.
A grande diferen~a da fotogrametria
a curta distancia e a possihilidade de determinar-se, •• a priori' , , os elementos de
orien~ao exterior da camara, reduzindo-se, e ate elimin~do, os pontos de
apoio no espa~o ohjeto.
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A fotogrametria, como metodo de
medi~ao, tern uma serie de vantagens

sobre as tecnicas de levantamento clasSlCO:
-

0

objeto nao e tocado durante a me-

di~ao;
a aquisi~ao dos dados e rapida;

- os fotogramas armazenam grandes
quantidades de informa~oes semanticas e geometricas;
- as fotografias sao documentos legais
relativos a epoca de sua tomada;
- pod em ser medidos movimentos e
.

deforma~6es;

- os fotogramas podem ser medidos a
qualquer momenta que se desejar, a
medi~ao pode ser repetida varias vezes;
- a precisao po de ser aumentada de
acordo com as necessidades particulares de cada projeto;
- superficies complicadas e movimentos podem ser facilmente determina.
dos com a densidade desejada;

- a estereoscopia e a base para 0 tra~a
do dos contornos dos objetos.
Existem, entretanto, algunsobstaculos asua aplica~ao generalizada:
- 0 resultado da medi~ao nao estara
disponivel, imediatamente, pois, sera gasto algum tempo com 0 processamento fotogramerrico dos dados e
sua posterior analise;
- devem existir condi~6es para que seja possivel fotografar 0 objeto;
- erros durante 0 processo podem arruinar todo 0 projeto;
- 0 equipamento para 0 trabalho e especializado e gerglmente caro ;
- a presen~a do profissional especializado (no Brasil, Engenheiros Cartografos) e indispensavel para que 0 trabalho apresente os resultados esperados;
- nem sempre epossivel dispor de instrumental e pessoal especializado.
A Tecnica Fotogrametrica
A ahordagem cia tecnica fotogrametrica em urn espa~o tao curto, torna-se
literalmente impossive!. Pa que se avalie 0 tempo gasto para 0 aprendizado
destas tecnicas, no curso de Engenharia
Cartografica da UNESP - Presidente
Prudente, a cadeira Fotogrametria ocupa 360 horas, em tres anos.
Daremos uma visao panoramica,
aqueles que desconhe~am por completo fotogrametria.
Em fotogrametria, a fotografia e ge-

a
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para que 0 projero alcance os 11lvcis de
precisao e qual idadc pretend idos .
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Fig 1 - A tomada das Fotos Um par de f otografias, com superposifao, permite a visao estereoscopia, '
produzindo um modelo tridimensional do obj eto fotografado e que pode ser medldo por varios
processos. 0 estereopar pode ser obtzdo atraves de varios procedime7ltos que serao abordados nos
topicos seguintes.

ralm ente considerada como uma p rojeperspectiva central de um objeto
tri-dimensional em urn plano. Esta hip6tese e tomada real ou utilizando camaras construidas especialmente para
este fim, ou adotando, "a posteriori' , ,
uma modelagem matematica adequada.
Vma fotografia isolada, entretanto, ao ser reprojetada, nao criaaimagem tridimensional do objeto fotografado . Normalmente, toma-se urn par de
fotografias com uma superposi~ao contendo uma area comum , a ser reproduzida .
~ao

zadas, ainda, dmaras aereas montadas
sobre suportes especiais. A grande expectativa de avan~o diz respeito autiliza~ao de camaras nao merricas, com algumas adapta~6es, e com tratamento inteiramente analitico .
Cumpre, ainda, observarque, antes
do processo de tomada das fotos , e feito urn criterioso planejamento das esta~6es, dos horarios de tom ada e dos materiais e instrumentos a serem utilizados,

A forma~ao de urn modelo pode ser
feita de modo ana16gico ou analltico .
No modo anal6gico , e utilizado urn
restituidor analogico para reproduzir as
caracter.fsticas geometricas do estereopar. Geralemente , 0 restituidor analogico esta conectado a urn coodernat6gra.fo eo produto final do processo de medi~ao euma representa<;ao grafica do objeto, em proje<;ao onogonal.
No modo anal.ftico, sao medidas as
coordenadas bidimensionais de cada foto e 0 modelo e const rufdo analfticamente, podendo-se atingir altos niveis
de precisao, neste caso . 0 produto final
e pm modelo digital do objeto.
da Fotogrametria acurta
distancia
Embora tenha sido , inicialmente utilizada para fins de mapeamento , com 0
advento da aerofotogrametria, a fotogrametn a terrestre passou somente a ser
utilizada no levantamento de regi6es
montanhosas.
Atualmente , podemos enumerar
uma serie de aplica~5es:
Aplica~oes

A Coleta dos Dados - 0 Estereopar

o estereopar pode ser obtido a partir de diferentes tipos de camaras:
- Foto-teodolito. Trata-se de uma
camara acoplada diretamente, ao teodolito. Com isso e possfvel determinar, "a
priori" , a atitude da camara. 0 estereopar e obtido tomando-se a prime ira foto e em seguida deslocando-se 0 instrumemo, posicionando-o no outro extremo da base planejada. Medindo-se a altura do instrumento, em ambas posi~6es, ficarao determindadas as wordenadas dos centros perspectivos_
Estereo-cimara. Consiste em duas camaras metric as fixadas aos extremos de
uma base fixa. Sao acionadas, simulraneamente, e podem, porranto, registrar
cenas dinamicas.
Outras Camaras. Poderiam ser utili-
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- levamamemo de fac hadas de monu memos hist6ricos;
-- reconstiru i<;ao de acidemes de trafe go;
--- levancameOlo de pormenores com 0
objetivo de esrudar a geologia e a
geomorfologia de u ma regiao ;
- aplica<;6es na medicina com 0 usa cia
fotogrametria e imagens de RAI 0-X;
- controle de deslocamento de estruturas de concreto ;
- co ntrale de encostas .
As aplica<;6es nao se restringem
mencionadas. Em qualquer problema
que exija a medi~ao precisa de objetos,
a fotogrametri3. estad presente como solu<;ao posslve\'

as

A Fotogrametria Terrestre na UNESP
- Presidente Prudente
A necessidade de equipar 0 curso de
Engenharia Cartografica, fez com que a
UNESP adquirisse, em convenio com a
Alemanha Oriental , uma linha completa de instrumentos da Zeiss Jena .
Entre estes equiamentos estavam os
de Fotogrametria Terrestre.
Jii em 1982, estes come~aram a ser
utilizados e, em convenio com a Funda<;ao Museu Hist6rico Municipal de Pre-

RBC - 26

sjdente Prudente, foram levantadas as
fachadas de 8 (Olto) monumemos de interesse hist6rico na cidade .
A potencialidade de aplica<;6es pra[iCaS emuito grande, uma vez que exis[em para todas as fases dos trabalhos ,
descle a coleta ate 0 processamento dos
clados, anal6gica ou·anaIrticamente.
Estao disponlveis os seguintes instru mentos para uso imediato em trabalhos
prancos:

acuna distancia eLIm instrumemo efi-

- Camaras
Foto-Teodolito Zeiss Jena 19/13 18
Camara Es tereometrica Zeiss J ena

ABDEL, AZIZ, Y.I . KARARA, H.M. Photogrametric Potentials oENom-Metric
Cameras. University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, 1974, 119

SMK 5 ,5 /0 808-1200
Camara Estereometrica Zeiss Jena

SMK 5,5/0808-400
- Restituidores Ana16gi cos
Tecn ocart D - Zeiss Jena
TopocanC - Zeiss J ena
Est ereo metr6grafo - Zeis Jena
Wild A-9

Wild B-9
Estereosimplex Galileo Salltoni IV

- Instrumento Analitico
Estereocomparador Stecomerer CZeiss Jena

Condusoes
Como foi mostrado a fotogrametria

caz na solu~ao de muiros problemas de
engenharia .
A UNESP - Presidente Prudente
possui instrumental apropriado e pessoal especializado e cremos que pod era
p restar a sua contribui~ao no avan~o desta tecnica no Brasil .
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