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TÍTULO 

INSTRUÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO  

IP-01 GOINFRA – Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Rodoviários 

SERVIÇOS RELACIONADOS 

 

 Definição da forma de realização dos levantamentos aerofotogramétricos para subsidiar a 
elaboração dos Projetos Rodoviários de Implantação e Restauração no âmbito da GOINFRA; 
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1. OBJETIVO 

Definir e especificar os serviços de levantamento aerofotogramétrico para subsidiar a 
elaboração dos projetos executivos de engenharia rodoviária da GOINFRA, estabelecendo os 
procedimentos e formas de apresentação a serem seguidos. 

 

2. REFERÊNCIA NORMATIVADepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
DNIT- Diretrizes Básicas de Projetos Rodoviários – 2006. 

 

3. FASES DO LEVANTAMENTO 

Os levantamentos aerofotogramétricos para projetos executivos de engenharia devem 
ser desenvolvidos em uma única fase, a Fase de Projeto Executivo, na qual devem ser 
realizadas as seguintes atividades: 

a) cobertura aerofotogramétrica; 

b) apoio terrestre; 

c) aerotriangulação; 

d) restituição estereofotogramétrica: 

 Em forma digital "on line"; 

 Analógica; 

 Ortofotocarta obtida por processo analítico; 

e) produto cartográfico final. 

O levantamento na escala 1:1.000 destina-se a subsidiar a elaboração do projeto 
definitivo.  

Casos específicos e atípicos, que por ventura não se enquadrem nas especificações e 
normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela empresa projetista 
e/ou profissional projetista ao departamento responsável pelos Projetos Rodoviários da 
GOINFRA, para que o mesmo analise o caso e defina como deverá ser conduzido o estudo 
específico do mesmo. 
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4. EXECUÇÃO DOS ESTUDOS 

4.1 - Cobertura Aerofotogramétrica na Escala 1:5.000, para Levantamentos na Escala de 
1:1.000, e na Escala 1:8.000, para Levantamentos da Escala de 1:2.000 

 4.1.1 - Execução da Cobertura 

A execução da cobertura aerofotogramétrica deve ser realizada de modo similar à 
preconizada na IS-226: Levantamento aerofotogramétrico para projetos básicos de rodovias 
sendo observado ainda que deverá ser utilizada câmara métrica com objetiva grande angular, 
de distância focal 150 mm e quadro de exposição de 23 cm, preferencialmente equipada com 
dispositivo compensador do arrastamento da imagem (FMC); 

 

 4.1.2 - Processamento Fotográfico 

O processamento fotográfico deverá ser feito obedecendo as seguintes 
recomendações: 

a) todos os filmes deverão ser revelados, no máximo, até duas semanas após a 
data de sua exposição; 

b) deverão constar de cada filme, informações marginais, tais como: número de 
ordem da faixa e da foto, data de tomada, nome da contratada, nome da 
contratante e escala; 

c) os negativos serão processados de forma tal que cada uma das tonalidades 
discerníveis do terreno, das sombras aos tons vivos, seja claramente visível de 
modo a permitir sua eventual utilização em prensa convencional; 

d) não deverão existir excessos de luz ou sombras densas; 

e) a densidade do negativo e o respectivo fator de contraste não poderão 
ultrapassar os valores médios recomendados pelo fabricante; 

f) os negativos obtidos não poderão apresentar alterações dimensionais superiores 
a dois décimos de milímetro (0,2 mm); 

g) o papel utilizado para cópias das fotografias deve ser semi-mate peso duplo ou 
similar; 

h) as cópias das aerofotos deverão ser obtidas por contato, por meio de 
equipamento de boa qualidade, sem retoque; 

i) no verso de cada fotografia, deverão ser carimbados o nome e o endereço da 
empresa executora, com tinta a prova d'água; 
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j) o foto-índice deverá ser elaborado na escala aproximada 1:90.000, quando a 
escala da cobertura for 1:30.000, e 1:60.000, para a cobertura 1:20.000, 
dimensionado em múltiplos de 23 x 23 cm, de tal forma que dentro destas 
medidas se torne possível o seu dobramento e posterior arquivamento com as 
fotografias; 

k) além disso, o foto-índice deverá conter, através de legenda, o nome do 
contratante e do executante, a escala e a referência ao norte geográfico, e 
dados específicos necessários, tais como: 

 Sedes municipais, vilas e povoados; 

 Aeroportos, rodovias e ferrovias; 

 Núcleos residenciais; 

 Rios, lagos, serras e outros acidentes geográficos que, pela sua posição 
e importância, possam servir como orientação. 

Nos Levantamentos aerofotogramétricos para projetos de rodovias, o foto-índice deverá 
ser elaborado na escala aproximada 1:30.000, dimensionado em múltiplos de 23 x 23cm, de tal 
forma que, dentro destas medidas, se torne possível o seu dobramento e posterior 
arquivamento com as fotografias. 

 

4.2 - Apoio Terrestre 

 4.2.1 - Pontos de Coordenadas Planimétricas para Locação do Traçado 

O apoio para aerotriangulação e restituição deverá ser executado de forma a atender 
indicações especificadas a seguir: 

a) deverá ser implantada, ao longo do traçado escolhido e o mais próximo possível 
dele, uma linha de pontos de coordenadas, a qual será utilizada posteriormente 
para a locação do traçado; 

b) estes pontos deverão ser determinados preferencialmente por rastreamento de 
satélites do Sistema NAVSTAR - GPS, admitindo-se o uso de poligonais 
eletrônicas, desde que atendam a precisão especificada a seguir; 

c) caso seja adotada uma poligonal eletrônica, deverá ser prevista outra linha de 
pontos com lados mais longos para dar apoio a esta atividade; 

d) os pontos desta linha deverão apresentar intervisibilidade, de tal forma que de 
cada ponto seja visível o ponto anterior e o posterior, sendo de 500 m a distância 
máxima admissível entre dois pontos; 
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e) os pontos deverão ser materializados através de marcos de concreto conforme 
padrão aprovado pela GOINFRA; 

f) no caso de rastreamento de satélites, deverá ser utilizado o método estático 
diferencial com uso de receptores geodésicos; 

g) no caso de poligonal eletrônica, deverá ser utilizado o método das direções, com 
o uso de teodolitos de leitura direta de um segundo (1") e distanciômetros 
eletrônicos com resolução de um centímetro (1 mm); 

h) no caso de poligonal eletrônica, as poligonais deverão ser fechadas entre dois 
pontos de coordenadas conhecidas da linha; no caso de rastreamento de 
satélites, é necessário o fechamento através de figuras geométricas, interligando 
as estações; 

i) a distância entre as estações base e as itinerantes não deverá ultrapassar 20 
(vinte) quilômetros, para GPS; caso sejam utilizados receptores de duas 
frequências, serão admitidas distâncias maiores; 

j) o tempo de rastreamento não deverá ser inferior a uma hora por estação, caso 
sejam utilizados receptores de duas freqüências e código P; adotando-se o 
método estático rápido, este tempo poderá ser reduzido para 15 minutos; nas 
poligonais, as leituras angulares deverão ser em uma série de três visadas 
completas, ou seja, cálculo à direita e à esquerda, à ré e à vante, e as distâncias 
em uma série de três medidas num único sentido; 

k) nos levantamentos aerofotogramétricos na escala de 1:1.000, as coordenadas 
finais não deverão apresentar erro superior a 20 (vinte) centímetros por ponto; 
as poligonais ou figuras fechadas com GPS deverão ter precisão superior a 
1:10.000. 

l) nos levantamentos aerofotogramétricos na escala de 1:2.000, o erro não pode 
ser superior a 10 (dez) centímetros por ponto, e poligonais ou figuras fechadas 
com GPS, precisão superior a 1:20.000. 

 

 4.2.2 - Pontos de Coordenadas Planialtimétricas para Apoio às Poligonais de Locação 
do traçado 

As recomendações seguintes são pertinentes ao processo: 

a) caso se adote a poligonal eletrônica para os pontos de coordenadas na locação 
do traçado, deverá ainda ser implantada, ao longo do traçado escolhido e o mais 
próximo possível dele, uma outra linha de pontos distanciados, de no máximo, 
dez quilômetros (10 km), a qual apoiará a execução das poligonais de locação 
do traçado; 
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b) estes pontos deverão ser determinados preferencialmente por rastreamento de 
satélites do Sistema NAVSTAR - GPS, admitindo-se o uso de poligonais 
eletrônicas, desde que atendam a precisão especificada a seguir; 

c) os pontos desta linha deverão apresentar intervisibilidade, de tal forma que de 
cada ponto seja visível pelo menos dois outros pontos da linha; 

d) estes pontos deverão ser materializados através de marcos de concreto, 
conforme padrão aprovado pela GOINFRA; 

e) no caso de rastreamento de satélites deverá ser utilizado o método estático 
diferencial, com o uso de receptores geodésicos; 

f) no caso de poligonal eletrônica, deverá ser utilizado o método das direções, com 
ouso de teodolitos de leitura direta de um segundo (1") e distanciômetros 
eletrônicos com resolução de um centímetro (1 cm); 

g) na utilização de poligonais eletrônicas, estas deverão ser fechadas entre dois 
pontos de coordenadas conhecidas da rede fundamental (1a ordem) e, no caso 
de rastreamento de satélites, é necessário o fechamento através de figuras 
geométricas, interligando as estações; 

h) a distância entre as estações base e a itinerantes não deverá ultrapassar 20 
(vinte) quilômetros, para GPS; caso sejam utilizados receptores de duas 
freqüências, poderão ser admitidas distâncias maiores; 

i) o tempo de rastreamento não deverá ser inferior a uma hora por estação, caso 
sejam utilizados receptores de duas freqüências e código P; adotando-se o 
método estático rápido, este tempo poderá ser reduzido para 15 minutos; nas 
poligonais, as leituras angulares deverão ser em uma série de seis visadas 
completas, ou seja, cálculo à direita e à esquerda, à ré e à vante, e as distâncias 
em uma série de três medidas em cada sentido, com controle de temperatura e 
pressão atmosférica; 

j) as coordenadas finais não deverão apresentar erro superior a dez centímetros 
por ponto; as poligonais, ou figuras fechadas com GPS, deverão ter precisão 
superior a 1:100.000.  

 

 4.2.3 - Pontos de Coordenadas Altimétricas (Nivelamento) 

Devem ser atendidas as seguintes recomendações: 

a) deverá ser implantada uma linha de nivelamento ao longo do traçado escolhido e 
o mais próximo possível dele, com referências de nível (RRNN), a cada 0,5km 
para levantamentos na escala de 1:1.000, a cada um quilômetro, para 
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levantamentos na escala de 1:2.000, as quais subsidiarão o apoio fotogramétrico 
e a locação do traçado; 

b) as RRNN deverão ser determinadas por nivelamento geométrico (nivelamento e 
contra-nivelamento), com a utilização de níveis automáticos ou eletrônicos com 
precisão de 2 mm/km, de duplo nivelamento ou ainda melhor; 

c) a linha de nivelamento deverá partir e chegar às RRNN distintas da rede 
fundamental de nivelamento (1a. ordem); 

d) deverão ser utilizadas miras centimétricas dotadas de níveis de cantoneira; 

e) as visadas à ré e à vante não deverão ultrapassar 100 metros; 

f) a distância da linha de visada ao solo deverá ser superior a 50 cm; 

g) a diferença entre as distâncias de visada a ré e a vante não deverá ser superior 
a cinco metros; 

h) as RRNN deverão ser materializadas através de marcos de concreto, conforme 
padrão aprovado pelo DNIT; 

i) as linhas deverão atender ao fechamento de 12mm × k (k = extensão da rede 
em km), ou melhor. 

 

 4.2.4 - Apoio Fotogramétrico Planialtimétrico 

a) o apoio para aerotriangulação e restituição deverá ser executado 
preferencialmente por rastreamento de satélites do sistema NAVSTAR GPS, em 
função das vantagens operacionais e econômicas oferecidas por este método; 
admite-se o uso de poligonais eletrônicas, desde que atendam à precisão final 
especificada a seguir; 

b) os pontos de apoio terrestre para aerotriangulação deverão ser escolhidos em 
quantidade e posicionamento que atendam às exigências dos programas para 
aerotriangulação analítica ou semi-analítica disponíveis no mercado brasileiro 
(Ackerman ou similares); 

c) no caso de rastreamento GPS, o método a ser adotado deverá ser o estático 
diferencial, com uso de receptores geodésicos; 

d) no caso de poligonais eletrônicas, deverão ser utilizados teodolitos com leitura 
direta de um segundo (1") e distanciômetros eletrônicos com resolução de um 
centímetro (1 mm); 
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e) o apoio deverá ser feito por linhas fechadas, ou seja, entre dois pontos de 
coordenadas conhecidas (1a. ordem) da rede fundamental existente nas 
proximidades da área; no caso do GPS, é necessário o fechamento através de 
figuras geométricas, interligando as estações; 

f) a distância entre as estações base e as itinerantes não deverá ultrapassar 20 
(vinte) quilômetros, para GPS; os lados nas poligonais não deverão ultrapassar 
dez quilômetros, sendo que a extensão de cada poligonal não deverá exceder a 
100 km; não serão admitidas irradiações; caso sejam utilizados receptores GPS 
de duas freqüências, poderão ser admitidos lados maiores; 

g) o tempo de rastreamento não deverá ser inferior a uma hora por estação, caso 
sejam utilizados receptores de duas freqüências e código P; adotando-se o 
método estático rápido, este tempo poderá ser reduzido para 15 minutos; nas 
poligonais, as leituras angulares deverão ser em uma série de seis visadas 
completas, ou seja, cálculo à direita e à esquerda, à ré e à vante, e as distâncias 
em uma série de três medidas em cada sentido, com controle de temperatura e 
pressão atmosférica; 

h) as coordenadas finais não deverão apresentar erro superior a cinco centímetros, 
em levantamentos na escala de 1:1.000, e dez centímetros por ponto; em 
levantamento na escala de 1:2.000. As poligonais, ou figuras fechadas com 
GPS, deverão ter precisão superior a 1:100.000; 

i) o apoio altimétrico deverá ser feito com nivelamento geométrico (nivelamento e 
contra-nivelamento) com utilização de níveis automáticos ou eletrônicos, com 
precisão 2,5 mm/km, de duplo nivelamento ou ainda com melhor precisão; os 
pontos de apoio altimétricos poderão ser determinados por rastreamento de 
satélites, desde que se ocupem pelo menos três RRNN ao longo do traçado e se 
proceda ao ajustamento que permita correções de altura do geóide; as altitudes 
finais não deverão apresentar erros superiores a dez centímetros. 

 

 4.2.5 - Datum 

O datum a ser utilizado deverá ser o SAD-69 (South American Datum - 69) e as 
altitudes referidas ao marégrafo de Imbituba. 

 

4.3 - Aerotriangulação 

As seguintes recomendações são feitas para a execução da aerotriangulação: 

a) deverá ser executada por método analítico ou semi-analítico, por feixe ou 
modelos independentes, para adensamento dos pontos de apoio 
planialtimétricos; 
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b) a medição das coordenadas dos pontos nas imagens deverá procedida 
utilizando-se aparelhos de 1a ordem, equipados com registradores eletrônicos 
de coordenadas, em estações analíticas ou em 
monocomparadores/estereocomparadores; 

c) deverá ser elaborado um esquema geral de aerotriangulação, numa escala 
apropriada, mostrando os seguintes elementos: 

 Pontos de ligação; 

 Pontos de apoio; 

 Vértices de 1º ordem existentes na área. 

 

4.4 - Restituição Estereofotogramétrica 

 4.4.1 - Restituição Propriamente Dita 

As seguintes recomendações são pertinentes: 

a) o sistema de projeção adotado será o Local Transversa Mercator (LTM); 

b) para levantamentos na escala de 1:1.000, a restituição deverá ser elaborada em 
forma digital ou analógica, ou por ortofotocarta (conforme especificação do 
edital), a partir da cobertura aerofotogramétrica 1:5.000, com detalhamento 
compatível com a elaboração posterior de planta na escala 1:1.000, e deverá 
conter todos os detalhes que passíveis de visadas, identificáveis e sujeitos à 
interpretação, a partir da fotografia aérea, 

c) para levantamentos na escala de 1:1.000, a restituição deverá ser elaborada em 
forma digital ou analógica, ou por ortofotocarta (conforme especificação do 
edital), a partir da cobertura aerofotogramétrica 1:8.000, com detalhamento 
compatível com a elaboração posterior de planta na escala 1:2.000, devendo 
conter todos os detalhes que possam ser visados, identificáveis e passíveis de 
interpretação a partir da fotografia aérea, a saber: 

d) hidrografia em geral, edificações e benfeitorias, caminhos e rodovias com todas 
as suas obras de arte, aeródromos e campo de pouso, postes, torres e linhas de 
transmissão, cercas, muros e divisórias, canais, drenos e represas com sua área 
de domínio, limites das zonas de vegetação alta e densa, árvores isoladas que 
possam ser visadas e representáveis, exploração e uso de terra, alagados, 
pântanos, lamaçais e áreas sujeitas a inundações, e qualquer outro acidente 
topográfico passível de interpretação na fotografia e representação aqui não 
citada, ou visíveis na imagem da ortofotocarta; 
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e) deverão constar da restituição, ainda, os vértices de 1a. ordem existentes na 
área, os pontos especificados, se existirem, bem como as RRNN, também 
especificadas; 

f) a representação altimétrica será feita por curvas de nível, espaçadas de um em 
um metro sendo cotados, verticalmente, ainda, os seguintes pontos: 

g) Nível das águas das margens dos lagos, reservatórios, rios, etc; 

h) Topo das montanhas; 

i) Topo das pequenas elevações, no fundo das depressões; 

j) Pontos notáveis de rodovias, ferrovias e ruas da cidade, se houver; 

k) Áreas nas quais as curvas de nível estejam espaçadas uma das outras em mais 
de quatro centímetros na escala da carta; 

l) Qualquer outro detalhe cuja representação altimétrica se faça necessária; 

m) a representação altimétrica poderá ainda ser feita unicamente através de pontos 
cotados; estes pontos estarão distribuídos em uma malha regular de dois 
centímetros na carta, sendo que nas regiões onde a declividade for acentuada, 
deverá ser feita uma densificação destes pontos; 

n) nas regiões onde houver uma densa cobertura vegetal, será levantada 
topograficamente a malha de pontos cotados, de forma que, quando restituída, a 
precisão altimétrica de tais pontos não seja inferior a vinte centésimos de 
centímetro (0,20 cm); 

Os elementos acima, no caso de restituição na forma digital ou ortofotocarta, deverão 
ser agrupados em níveis de informação a serem definidos pela GOINFRA. 

 

 4.4.2 - Precisão 

Os níveis de precisão da restituição deverão atender ao que se recomenda adiante: 

a) detalhes planialtimétricos - 90% (noventa por cento) dos pontos planialtimétricos 
que venham a ser testados, não deverão ter sua representação, em relação à 
malha do sistema de coordenadas, deslocada mais do que cinco décimos de 
milímetros (0,5 mm) de sua posição real e nenhum ponto deverá ter 
deslocamento maior do que um milímetro (1 mm) de sua posição real, com 
relação à escala da carta; 

b) altimetria - 90% (noventa por cento) das cotas altimétricas testadas não deverão 
ter erro maior do que a metade do intervalo das curvas de nível, ou dos pontos 
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cotados, e os dez por cento restantes não deverão ter erro maior do que o 
intervalo entre as curvas de nível, ou dos pontos cotados. 

 

 4.4.3 - Reambulação 

O procedimento de reambulação deverá ser realizado observando as seguintes 
recomendações: 

a) deverá ser colhida em campo, por técnicos da contratada, a toponímia referente 
aos elementos notáveis, presentes nas fotografias aéreas; 

b) possíveis dúvidas de interpretação das fotografias, quando da restituição, 
deverão ser dirimidas através da reambulação; 

c) os dados coletados na reambulação deverão ser anotados em fotografias, ou em 
cópias das minutas de restituição, e deverão constar das plantas finais. 

 

4.5 - Produto Final Cartográfico 

O produto final cartográfico, será composto por gravação e contato fotográfico, segundo 
as recomendações pertinentes a seguir: 

a) a gravação em "scribe coat film" deverá ser feita através de mesa de gravação 
automática de precisão, no caso de restituição na forma digital ou ortofotocarta, 
e manualmente, no caso de restituição na forma analógica; 

b) o produto final deverá ser obtido por contato fotográfico dos originais de 
gravação em poliester tipo "cronaflex", sendo que, no caso de ortofotocartas, 
será feita a juntada do original fotográfico obtido por ortoprojeção. 

 

5. APRESENTAÇÃO 

5.1 - Cobertura Aerofotográfica 

A apresentação dos resultados dos trabalhos correspondentes à cobertura 
aerofotogramétrica deverá ser procedida conforme adiante se especifica: 

a) para levantamentos aerofotográficos na escala de 1:1.000, dois jogos de 
aerofotos na escala nominal do vôo 1:5.000, em papel fotográfico semi-mate 
peso duplo, ou similar aprovado pelo contratante; 
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b) para levantamentos aerofotográficos na escala de 1:2.000, dois jogos de 
aerofotos na escala nominal do vôo 1:8.000, em papel fotográfico semi-mate 
peso duplo, ou similar aprovado pelo contratante; 

 Um foto-índice da cobertura aerofotogramétrica, em papel fotográfico 
semi-mate peso duplo, ou similar; 

 Um relatório de análise da cobertura aerofotogramétrica. 

 

5.2 - Apoio Terrestre 

Será apresentado um relatório consubstanciado de todos os trabalhos referentes ao 
apoio terrestre contendo resultados, precisões atingidas e descrição dos métodos utilizados. 

 

5.3 - Aerotriangulação 

A apresentação será feita através de um relatório consubstanciando todos as 
informações sobre os trabalhos da aerotriangulação 

 

5.4 - Restituição Estereofotogramétrica 

Os trabalhos relativos à restituição estereofotogramétrica serão apresentados da 
seguinte forma: 

c) Uma coleção de cópias heliográficas das minutas de restituição (no caso de 
restituição na forma analógica); 

d) Uma coleção das minutas das restituições obtidas em “plotter”, em papel, por 
desenho a cores (no caso de restituição na forma digital ou ortofotocarta); 

e) Um jogo de compact disc (CD) ou outro meio apropriado, contendo os arquivos 
magnéticos da restituição (no caso de restituição na forma digital ou 
ortofotocarta). 

 

5.5 - Produto Final Cartográfico 

O produto final cartográfico deverá ser apresentado da seguinte forma: 

f) Um conjunto de folhas do levantamento, em poliéster tipo “cronaflex”; 
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g) Duas coleções de cópias das plantas acima especificadas. 

 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 


