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1. Introdução
O planejamento de vôos fotogramétricos é feito a partir da coleta de vários tipos de
informações sobre a área a ser levantada. Entre elas, há a necessidade de conhecimento
sobre a freqüência de dias de céu completamente claro, a partir da qual serão estimados os
tempos útil, e espera em solo, de toda tripulação e equipamentos. Esse tipo de informação
interfere diretamente no cálculo de custos e dependendo da região ou época do ano pode
inviabilizar o serviço. Os dados sobre condições favoráveis de nebulosidade para fins
fotogramétricos são dados em forma de tabelas ou mapas. Para o Brasil estão disponíveis os
mapas de (Girardi, 1975), (Chede & Chede, 1985), 1º/6º Grupo de Aviação (GAV) da Aeronáutica
e para a região Nordeste um conjunto formado por um cartograma e uma tabela elaborados
por (Silva & Dalmolin, 2000).
Existem vários métodos que podem ser utilizados para se estimar o tempo parado a partir da
freqüência de céu claro, como o usado por algumas empresas filiadas a Associação Nacional
de Empresas de Aerolevantamentos (ANEA) ou por análise combinatória. Esses métodos
simplificam a questão considerando que as ocorrências são estatisticamente independentes e
não permitem que se façam análises mais elaboradas, o que é possível usando o método de
simulações de Monte Carlo (Gilks, et al, 1995; Meyer, 1954; Metropolis, 1949). As estatísticas e
simulações para planejamento de missões de imageamento por satélite foram estudadas e
financiadas inicialmente pela NASA, nos anos 60, (Chang & Willard, 1972; Greaves et Al; 1971;
Salomonson, 1969; Sherr et Al;, 1968), com os objetivos de prever a efetividade de cobertura
em função da nebulosidade e melhor horário.
Simulações para levantamentos fotogramétricos devem dar ao planejador de missões de vôo
informações sobre as probabilidades de sucesso de se executar um serviço em determinada
região, numa certa época do ano. Devem ser respondidas perguntas do tipo: “Quantos dias ou
horas serão gastos a um nível de confiança de 95% para fotografar 100% da área x ?“. Ou,
caso exista alguma restrição de limite de tempo para a execução do serviço: “Com qual nível
de confiança pode-se esperar fotografar a área x em y horas ?”.
As simulações, para serem efetuadas, necessitam de um modelo do comportamento da
ocorrência de cobertura das nuvens. Segundo (Gringorten, 1971,1966) e outros autores, o

processo meteorológico da nebulosidade pode ser adequadamente modelado por cadeias de
Markov. Mesmo que a distribuição de probabilidade (freqüência) da variável aleatória não seja
normal, considera-se que a variável pode ser transformada em uma nova variável Y que
obedece à distribuição normal padrão, N(0,1). O processo para realizar essa conformação de
variáveis pode ser feito usando o método de Monte Carlo, que funciona com base no Teorema
do Limite Central (Ross,1997).
Nesse trabalho o método de Monte Carlo, foi aplicado a um algoritmo usado originalmente
para simulações de imageamento por satélites. Este trabalho além de detalhar o algoritmo
usado, compara os resultados das simulações com as alterações introduzidas, e com base
nesses resultados verifica a viabilidade de uma solução de mapeamento chamado de
incremental, para as regiões de baixa freqüência de céu claro, como ocorre no Nordeste do
Brasil.

2. Considerações iniciais
O método de simulação de Sherr et al (1968) usado por Greaves et al(1971) e Brown(1969) foi
desenvolvido originalmente para estimar as probabilidades de sucesso de imageamento por
satélite, sendo que Silva(2001) o adaptou para vôos fotogramétricos que apresentam algumas
diferenças significativas. No algoritmo básico foram introduzidas modificações, sobretudo na
parte relacionada a diferenças de escala de espaço e de tempo entre as tomadas das imagens:
● Os vôos fotogramétricos têm áreas por fotografias muito menores que as áreas
imageadas por um satélite. Por exemplo, a área fotografada no terreno para as escalas
de 1:5.000, 1:20.000 e 1:40.000, com uma câmara de distância focal de 153mm e
fotografia no formato 23cmx23cm, são respectivamente de 1,14km x 1,14km; 4,57km x
4,57km; 9,14km x 9,14km, contra os 185 km x 185 km da imagem Landsat TM.
● A repetibilidade de passagem do satélite é de vários dias enquanto o tempo de revôo
de uma faixa pode ser de poucos minutos.
● As imagens de satélites normalmente têm pequena escala e podem formar mosaicos
de extensas áreas para aplicações em estudos que exigem pouca precisão posicional.
Já as escalas das fotografias são maiores, necessitam do recobrimento
estereoscópico e são usadas em forma de blocos. A formação dos blocos, por
exigências técnicas e conveniências operacionais da etapa de fototriangulação e
restituição, deve ser feita preferencialmente de forma contínua, faixa a faixa, sem
interrupções .
As particularidades discutidas acima mostram que a área levantada numa missão de vôo
fotogramétrico pode resultar em dezenas de fotografias que podem ser obtidas em um horário
mais flexível, diferente do resultado equivalente de um satélite, que registra apenas uma
imagem por dia, em horário fixo (normalmente pela manhã).
Nesse trabalho, o número de tentativas tem o mesmo significado de quantidade de dias
consecutivos que se leva até fotografar 100% de uma área, ou o tempo em dias de duração de
uma missão de vôo com sucesso. A definição do tamanho dessa área padrão é feita a partir da
representatividade espacial e temporal dos dados meteorológicos.
Os dados usados são observações de nebulosidade fornecidos pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET) e processados por Silva (2001). As observações são realizadas em
superfície pela rede de estações meteorológicas do INMET e são coletadas diariamente às
12h, 18h e 24h Universal Time Coordinated (UTC). Toda a área de estudo encontra-se na faixa
que são três horas a menos em relação à UTC de forma que as horas locais de observação
são respectivamente 9h, 15h e 21h. Para a pesquisa, os dados utilizados foram apenas os
registros de nebulosidade das 12h e 18h UTC, visto que o horário de 24h UTC que
corresponde a 21h locais está fora do período útil para a execução de vôos fotogramétricos.
Segundo algumas análises feitas por Silva (2001), comparando as estatísticas da manhã e

tarde é razoável supor que o registro de uma ocorrência de céu completamente claro indica
que essa situação permanece por um período de quatro horas, portanto esse é o tempo
disponível para a realização do vôo.
A quantificação é realizada em décimos do céu encoberto pelas nuvens. O observador divide
o céu em partes iguais e imagina que juntando as nuvens de um lado para o outro tenha por
exemplo 50% ou 25% do céu encoberto e daí faz as aproximações necessárias. Os códigos
variam numa escala de 0 a 10, sendo que o 0 corresponde a céu totalmente limpo, 1 a céu com
10%, 2 a céu com 20%, e assim por diante, até 10 com céu completamente encoberto.
O raio de visibilidade considerado válido para um observador depende da altura da base da
nuvem, mas se fixando uma área de 3000km2 se chega a um raio de cerca de 30km, o que está
em acordo com diversos autores (Silva, 2001). Portanto os dados disponíveis e os resultados
das simulações são representativos para uma unidade de tempo que corresponde a um
período de quatro horas e a uma unidade de área que corresponde a 3000km2 .

3. Algoritmo

Figura 1 : Algoritmo do Método de Monte Carlo
(Fonte: Greaves et.al., 1971)

O algoritmo básico (Figura 1) usado para as simulações com o método de Monte Carlo, foi
usado originariamente por Greaves et al. (1971) e Chang & Willard (1972) para simulações de
imageamento por satélite, no qual considerava-se que a área da imagem era igual a própria
área a ser mapeada. Esse algoritmo, com algumas adaptações, pode ser aplicado para vôos
fotogramétricos. Os resultados das simulações dão as probabilidades de sucesso, a um certo
nível de confiança, e o número de tentativas que são necessárias para fotografar 100% da
área. A apresentação dos resultados é feita sob forma de gráficos.

O algoritmo foi implementado num programa em Pascal chamado de MCARLO, que usa como
dados de entrada as Matrizes de Probabilidades Incondicionais (MPI) e Matrizes de
Probabilidades Condicionais Temporais (MPCT), obtidas a partir de dados de observação de
superfície (OS) do INMET. A MPI corresponde as freqüências médias de observações diárias,
numa série de dez anos, de cada classe de nebulosidade de 1 a 10, mês a mês, para os
horários de 12 e 18UTC separadamente. A MPCT é obtida das relações entre as ocorrências de
classes no dia n e as classes que ocorreram no dia n+1, isto é, com 24 h de intervalo, para
cada mês do ano. A tabela 1 mostra uma MPI das 12UTC, e a tabela 2 mostra MPCT, apenas do
mês de Outubro, respectivamente para a estação de Triunfo.
Antes do uso do programa principal, as estatísticas de cobertura de nuvens (MPI e MPCT) são
transformadas em números decimais e colocadas em forma acumulada, de modo que a
categoria de total nebulosidade seja £ 1,0. São então inicializados o número da passagem N e
o número da missão Q. Em seguida, é gerado um número aleatório RAN, uniformemente
distribuído no intervalo 0 a 1. Com esse número, entra-se na matriz de probabilidade
acumulada no intervalo, que contém RAN, e se encontra a classe de cobertura correspondente
G(n). Se a classe de cobertura selecionada G(n) é 1, isto é, céu 100% claro, então se considera
que toda a área foi fotografada e a missão está completa. Se a classe de cobertura não é 1,
então a área imageada tem tamanho B. A área B é função da classe de cobertura de nuvens e
vai sendo acumulada em cada tentativa, enquanto o número da tentativa é incrementado de
um. Um novo número aleatório RAN é gerado e uma segunda classe de cobertura de nuvens é
selecionada. Este processo continua até que a área imageada seja 100% ou que se atinja um
número fixo de passagens N pré-determinado.
Tabela 1 : MPI- Matriz de Probabilidade Incondicional da Estação Triunfo 12UTC

Tabela 2 : MPCT Matriz de Probabilidade Condicional Temporal de Triunfo, mês de Setembro
das 12UTC

4. Análises dos resultados das simulações
Havendo disponibilidade de matrizes de probabilidades para as áreas de interesse é possível
realizar simulações para todos os meses do ano e para qualquer região, basta escolher a
estação mais próxima e usar os resultados diretamente.
Foram executadas simulações com o programa MCARLO com dados da estação Triunfo, ,
para setembro, considerado o mês mais favoráve, ou seja, o mês que apresenta a maior
frequência da classe 1, conforme a tabela 1. Para triunfo o horário de 12 UTC apresenta mais
céu claro que as 18 UTC. No caso de estações muito próximas do litoral ocorre o contrário, o
período da tarde é menos nublado. A figura 2 mostra uma tabela com as saídas do programa,
considerando apenas a classe 1 (coluna 1c), com as classes 1, 2 e 3 (coluna 3c) e com as dez
classes (coluna 10c); o gráfico mostra para uma, três e dez classes o número de tentativas é
respectivamente seis, cinco e três.
Os resultados das simulações são dados em número de tentativas e em probabilidades para
fotografar 100% da área. O número de tentativas é a quantidade de dias gastos até que a área
esteja completamente imageada, visto que as matrizes de probabilidades condicionais que
entram na simulação referem-se a intervalos de 24h. As probabilidades que aparecem nos
gráficos e tabelas são na verdade o nível de confiança do resultado. No caso de estações com
muita nebulosidade o número de tentativas é muito grande, e considerou-se estatisticamente
aceitável adotar o nível de confiança de 95% para definir o número de tentativas que completa
o levantamento.

Figura 2 : Exemplo de resultado das simulações para Triunfo
82789

TRIUNFO

12h UTC

Tentativas

10 c

3c

1c

1

52,7

54,4

51,6

2

83

71,2

71,6

3

94,5

82,9

82,5

4

97,6

89,7

88,9

5

99,2

93,7

92,4

6

99,4

96,7

95

7

99,7

98,6

96,9

8

99,8

99,3

97,9

9

99,9

99,6

98,9

10

100

99,7

99,4

11

99,7

99,4

12

99,8

99,7

13

99,9

99,9

14

100

99,9

15

100

Mês 9

4.1 Limitações
O período útil estimado de quatro horas dificilmente será todo aproveitado numa tentativa de
vôo, devido a fatores como tempo gasto na mobilização, decolagem, subida e deslocamento
até a área do serviço, procedimentos de tomada de faixas, limitação do tamanho do filme e
autonomia de vôo da aeronave. Tendo isso em conta, a sugestão para aplicar os resultados
das simulações obtidas com o algoritmo e alterações já discutidos, em planejamento de vôos
fotogramétricos, é considerar o seguinte:
1. a simulação é válida para fotografar uma área de tamanho e escala variáveis que
possa ser concluída num intervalo de quatro horas e até a área máxima de 3000km2 .
Essa será a nova área padrão.
2. Se toda a área pode ser voada dentro desse intervalo utiliza-se diretamente o número
de tentativas obtido na simulação.
3. Se a área total é maior que a área de referência, considerar que cada área de referência
é independente e se multiplica o número de tentativas da simulação pela relação (área
total)/ (área padrão).

5. Conclusões
O uso de simulações de sucesso de vôos com o método de Monte Carlo, mostrou-se viável e
um importante auxiliar, para o planejamento de levantamentos fotogramétricos, inclusive para
regiões onde a nebulosidade é muito alta.
O método pode ser melhorado com a inclusão de rotinas que considerem diretamente as
dimensões da área a levantar e escala das fotografias. Além disso para que o método possa
ser usado facilmente pela empresas de aerolevantamentos, no entanto, deve-se organizar um
banco de dados das freqüências de nebulosidade de todo o Brasil, e desenvolver um sistema
de programas de computador, que tenha interações com o usuário, saídas gráficas e
impressão de relatórios.
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