
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição de 
Ortomosaicos de 
Fotografia Aérea 
do Arquivo da 
Câmara Municipal 
do Porto 
 
 
Rita Salazar Lino 

Mestrado em Engenharia Geográfica 
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território 
2018 

Orientador  
José Alberto Álvares Pereira Gonçalves, Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto  

Coorientador  
Célia Azevedo, Câmara Municipal do Porto 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todas as correções determinadas pelo 

júri, e só essas, foram efetuadas. 

 

O Presidente do Júri, 

 

Porto, ______/______/_________ 



3 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar quero agradecer ao meu orientador, Professor Doutor José Alberto 

Gonçalves pela disponibilidade e por toda a ajuda ao longo destes meses.  

 

Em segundo lugar gostaria de agradecer à Câmara Municipal do Porto pela oportunidade da 

realização do estágio. 

 

A minha coorientadora Engª Célia Azevedo, como também à Engª Sandra Alves e à Eng. 

Bela Azevedo, pela forma como me receberam, e por toda a disponibilidade e ajuda que me 

deram. 

 

Aos meus pais e ao meu irmão, agradecer todo o apoio, incentivo, confiança e, acima de 

tudo, toda a paciência ao longo destes anos.  

  

Por fim um agradecimento, também, a todos os familiares e amigos que estiveram sempre 

presentes para me apoiar.    



4 
 

Resumo 

A fotografia aérea é uma técnica utilizada para aquisição de informação cartográfica já há 

cerca de um século. Nas últimas décadas tem vindo a sofrer grandes desenvolvimentos, 

nomeadamente com a digitalização, com o surgimento das câmaras digitais e com o 

desenvolvimento de métodos automáticos de processamento de imagem que vieram trazer 

importantes desenvolvimentos à fotogrametria. Dado que existem, em muitos países, 

arquivos de fotografias aéreas históricas, desde as décadas de 1920 e 1930, torna-se 

importante explorar as novas tecnologias, quer para a preservação, através da digitalização, 

quer para uma nova exploração, através de métodos automáticos para ortorretificação e 

georreferenciação. 

Neste relatório é descrita a metodologia usada para a criação de três ortomosaicos a partir 

de fotografias do arquivo histórico da Câmara Municipal do Porto. Os levantamentos aéreos 

da cidade do Porto (e parte da sua envolvente, utilizados neste estudo) são datados de 1939, 

1979 e 1992. No processamento das fotografias foi utilizado o programa Agisoft Photoscan 

que permitiu a realização semiautomática de ortomosaicos, utilizando pontos de controlo 

obtidos através de ortofotos e cartografia mais recentes. A ortorretificação baseou-se em 

modelos digitais de superfície extraídos automaticamente.  

O projeto encontra-se dividido em três partes, mas sendo alguns dos processos usados 

coincidentes nos três. A orientação interna das fotografias, foi um dos problemas encontrados 

neste projeto, pois não é possível a realização automática do processo. Foi necessário a 

utilização de outro software para realização da mesma para todas as fotografias das três 

séries. O software Agisoft trabalha essencialmente com fotografias digitais, logo foi 

necessário proceder à eliminação dos bordos das fotografias analógicas através de outro 

software. 

Uma vez exportados os ortomosaicos em formato Geotiff, a sua análise foi realizada em SIG 

por comparação com informação atual, tendo os resultados sido bastante satisfatórios. Nas 

séries mais recentes, 1992 e 1979, obteve-se uma concordância de localização da ordem de 

1m. Foi possível obter uma cobertura total da cidade do Porto para estas duas datas. Na 

cobertura de 1939 os erros médios foram na ordem dos 3m, o que, tendo em conta a fraca 

qualidade das fotografias e a falta de informação, foi razoável. Devido a falhas de 

sobreposição e à qualidade das imagens, este ortomosaico ficou com algumas lacunas, mas 

contém, ainda assim, a maior parte do território da cidade. 
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Abstract 

 

Aerial photography is a technique used to acquire cartographic information since a century 

ago. In the last decades it has been taken great developments, namely with the digitalization, 

the appearance of the digital cameras and with the development of automatic methods of 

image processing that have brought important developments to the photogrammetry. Given 

that in many countries historical archives of aerial photographs have existed since the 1920s 

and 1930s, it becomes important to explore the new technologies, either for preservation 

through digitization or for a new exploration using automatic methods for orthorectification and 

geo-referencing. 

In this report has been described the methodology used for the creation of three orthomosaics 

from photographs of the historical archive of the City Hall of Porto. The aerial surveys of the 

city of Porto and part of its surroundings used in this study are dated from 1939, 1979 and 

1992. In the processing of the photographs was used the Agisoft Photoscan program, which 

allowed performing a semi-automatic ortomosaics that used control points obtained from 

recent orthophotos and cartography. The Orthorectification was based on automatically 

extracted surface digital models. 

The project is divided into three parts, but some of the processes used are the same in all 

three. The internal orientation of the photographs was one of the problems found in this 

project, since it’s not possible to perform the process automatically. It was necessary to use 

other software to perform it for all the photographs of the three series. The software Agisoft 

works essentially with digital photographs, so it was necessary to delete the edges of analog 

photographs using other software. 

Once the orthomosaics were exported in Geotiff format, their analysis was performed in GIS 

by comparison with current information, and the results were quite satisfactory. In the most 

recent series, 1992 and 1979, the location agreement was in the order of 1m. It was possible 

to get full coverage of the city of Porto for these two dates. In the coverage of 1939 the average 

errors were in the order of 3m, which, given the poor quality of the photographs and lack of 

information, was quite good. Due to the overlapping fails and the quality of the images, this 

orthomosaic had some gaps, but still contains most of the city's territory. 
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I. Introdução  

 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Estágio do mestrado de 

Engenharia Geográfica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O Estágio foi 

realizado na Câmara Municipal do Porto, na Direção Municipal de Urbanismo, no 

Departamento Municipal de Planeamento Urbano, na Divisão Municipal de Informação 

Geográfica. Teve início a 22/12/2018 e terminou a 27/05/2018. 

Existem vários arquivos de coberturas áreas que foram realizados para a produção de 

cartografia e que nos dias de hoje ainda têm uma enorme importância histórica bem como 

outro tipo de utilidade para a Câmara Municipal do Porto. Estas imagens contêm um grande 

volume de informação importante para diversos processos de caráter urbanístico. 

As camadas de informação, seja ela cartografia ou ortofotos, de diferentes épocas permitem 

avaliar se um determinado edifício já existia nessa época. Isso é importante, por exemplo, 

para questões de licença de habitabilidade ou de exigência de projeto de construção. As fotos 

de arquivo têm sido usadas para esse fim, mas com toda a dificuldade inerente ao facto de 

não se apresentarem como informação georreferenciada. Há assim grande interesse na sua 

ortorretificação. Com a criação de ortomosaicos a consulta destas imagens torna-se mais 

rápida e mais fácil, num software de SIG.   

 

1.1. Objetivo 

 

O estágio tinha como principal objetivo a criação de ortomosaicos de diferentes séries de 

fotografias aéreas históricas da cidade do Porto, pertencentes ao arquivo histórico da Câmara 

Municipal do Porto. 

O trabalho foi realizado individualmente para cada série fotográfica, mas em todas elas a 

metodologia utilizada é muito idêntica. 

Em primeiro lugar foi necessário analisar as fotografias que já se encontravam digitalizadas 

e proceder ao recorte das mesmas para extrair as bordaduras para inserção das imagens no 

software Agisoft Photoscan. 

Neste software os dados foram tratados de forma a conseguir obter uma orientação do maior 

número de imagens para que se obtivesse uma nuvem de pontos mais completa. Desta forma 

foi possível a criação de alguns modelos digitais de terreno e também ortomosaicos muito 

completos da cidade e com precisão muito elevada. 
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1.2. Estrutura do relatório 

 

O presente relatório encontra-se dividido em sete partes diferentes. A primeira parte descreve 

os objetivos traçados para o estágio realizado e toda a estrutura do relatório. 

A segunda parte contém uma breve compilação da história da fotografia e também do 

desenvolvimento da fotogrametria desde o início dessa técnica. 

O terceiro capítulo apresenta alguns conceitos de fotogrametria e também descreve várias 

funções dos softwares utilizados para os processos descritos na metodologia. 

A metodologia utilizada é descrita no quarto capítulo do relatório. Este está dividido pelos 

diferentes anos das séries fotográficas. 

No quinto capítulo é apresentada uma análise dos dados obtidos. 

O sexto capítulo expõe algumas das alterações históricas da cidade. 

Por fim, no último capítulo, são apresentadas as considerações finais sobre o trabalho 

realizado ao longo do estágio. 
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II. Fotografia Aérea  

 

A fotografia é uma técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa. O nome 

vem do grego photos e graphos que significa “desenho luz”. Os princípios fundamentais da 

fotografia analógica foram estabelecidos há décadas. A única grande evolução desde então 

deu-se com a introdução do filme fotográfico colorido. Recentemente, com a introdução da 

tecnologia digital na fotografia, houve um grande impacto no sector desde os equipamentos 

à qualidade das fotografias. 

No século XVIII foi realizada a primeira fotografia permanente pelas mãos de Joseph-

Nicéphore Niépce, através do processo de heliografia. Este processo consistia na exposição 

de placas metálicas e de asfalto que, posteriormente, eram dissolvidas em óleo de lavanda. 

A primeira fotografia foi tirada da janela do quarto de Niépce, em 1826, e estima-se que terão 

sido necessários dois dias de exposição para se conseguir obter os contornos dos edifícios 

(Figura 1). Esta fotografia é a única feita através de uma câmara, por Niépce, que foi 

preservada até hoje. [1] 

 

 

Figura 1 – Fotografia de Niépce da vista da janela do quarto. Figura adaptada de [1] 

 

Poucos anos depois, e em conjunto com Louis-Jacques Mandé Daguerre, foi lançado o 

processo daguerreótipo. Este processo permitia a obtenção de fotografias com um tempo de 

exposição mais curto, mas não permitia a sua cópia. 

Em 1841 são feitas as primeiras fotografias negativas de imagens captadas em câmaras 

escuras. O processo, chamado calótipo, foi inventado por William Henry Fox Talbot e permitia 

fixar imagens em papel de cloreto de prata que, após o tratamento com óleo, se tornava 

transparente. O tempo de exposição era cerca de um minuto com luz solar usando uma lente 

de retratos. Este processo dura até aos dias de hoje. 

Em 1888 a Kodak Eastman lança a primeira máquina no mercado. A fotografia ficou 

disponível para o mercado de massa em 1901 com o lançamento da Kodak Brownie. 
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A fotografia manteve a sua evolução ao longo dos tempos. Algumas das inovações do século 

XIX foram a criação das fotografias a cores, bem como o melhoramento da tecnologia das 

câmaras. 

A fotografia digital apareceu no século XX. A seguir à invenção do papel negativo esta é a 

maior evolução da fotografia. Este método de aquisição de imagem tornou a fotografia um 

processo bastante mais económico.  

 

2.1. História da Fotografias aéreas  

 

Fotografia aérea foi feita pela primeira vez pelo fotógrafo e balonista francês Gaspar Félix 

Tournachon conhecido como "Nadar", em 1858 sobre Paris. Em 1855 já havia patenteado a 

ideia de usar fotografias aéreas na criação de mapas e topografia, mas demorou cerca de 3 

anos de experiências antes de produzir, com sucesso, a primeira fotografia aérea. A fotografia 

aérea mais antiga a sobreviver ao tempo é intitulada "Boston, as the Eagle and the Wild 

Goose See It” e foi tirada por James Wallace Black e Samuel Archer King, em 1860, e retrata 

Boston de uma altura de 630m. (Figura 2) [2] 

 

Figura 2 – Fotografia "Boston, as the Eagle and the Wild Goose See It" Figura adotada de [3] 

Após o desenvolvimento do processo de placa seca já não se torna necessário transportar 

muitos equipamentos a bordo e é então realizada, em 1879, a primeira missão fotográfica de 

balão de voo livre, por Triboulet, sobre Paris. 

Com o avanço da tecnologia na fotografia, as câmaras tornaram-se mais compactas e, além 

dos balões, começaram a utilizar-se outros meios para obter fotografias aéreas tais como 

papagaios, pombos-correio ou até foguetes. 
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Em 1882, o meteorologista E.D. Archibald registou, em Inglaterra, a primeira fotografia obtida 

com uma câmara montada num papagaio. Em França, Arthur Batut suspendeu uma câmara 

num papagaio e colocou um temporizador. Este temporizador consistia num dispositivo de 

banda de borracha que desencadeava o obturador durante um determinado período após o 

lançamento do papagaio. A primeira fotografia aérea de Batut foi realizada em maio de 1888. 

Nos Estados Unidos, a primeira fotografia aérea foi obtida por George R. Lawrence em São 

Francisco, Califórnia, após o terramoto e o incêndio que destruiu grande parte da cidade. Esta 

foi também obtida com recurso a papagaios. Neste caso foram lançados 17 papagaios ligados 

entre si de forma a conseguir que a câmara subisse até a uma altitude de, aproximadamente, 

600 metros. 

Em 1903, Julius Neubronner criou uma pequena câmara para colocar nos pombos-correios. 

(Figura 3). A câmara estava programada para tirar fotografias com intervalos de 30 segundos 

durante os voos. 

 

 

Figura 3  – Exemplo de pombo-correio com câmara. Figura adotada de [4] 

 

 

Apesar de ter sido Alfred Nobel a registar, em 1897, a primeira fotografia aérea tirada a partir 

de uma câmara montada num foguete, foi o alemão Alfred Maul que construiu um método 

confiável usando um foguete impulsionado por ar comprimido. Este método permitiu 

transportar uma câmara a uma altura de, aproximadamente, 790 metros antes de ser ejetada 

e transportada de volta à terra por um paraquedas. 

A primeira fotografia aérea tirada a partir de um avião foi obtida em 1909 por Wilbur Wright. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, foi através do avanço verificado na fotografia aérea que 

esboços e desenhos das cidades foram substituídos pelas fotografias aéreas. Foram 

desenvolvidas câmaras especialmente para o uso em aviões, incluindo câmaras com 

sensibilidade para a gama dos infravermelhos térmicos. Neste período o principal problema 

das câmaras aéreas utilizadas pelo US Army na produção de fotografias era a má qualidade 

devido ao facto de a velocidade máxima do obturador não ser suficiente para 
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contrariar/compensar o movimento do avião. Ainda durante o período da primeira guerra, 

Fairchild desenvolveu uma câmara com o obturador entre as lentes o que melhorou a 

qualidade das imagens. Este tipo de câmara acabou por só vir a ser utilizada após o fim da 

guerra. [5] 

 

2.1.1. Câmaras Analógicas Aéreas 

 

Existem dois tipos de câmaras fotográficas analógicas, as câmaras não métricas e as 

métricas. As primeiras podem ter melhor qualidade de imagem, mas não é possível obter uma 

precisão muito elevada. As câmaras métricas, utilizadas em fotogrametria, possuem lentes 

de alta qualidade geométrica e marcas fiduciais, sendo estes elementos fundamentais para 

a determinação da posição e geometria dos objetos. 

As câmaras aéreas analógicas utilizavam negativos de grande formato. Os negativos mais 

comuns tinham uma dimensão de 23 por 23 centímetros. As lentes escolhidas neste tipo de 

metodologia são de preferência as grandes angulares (180º a 62º). Este tipo de lente permite, 

através de uma distância focal mais curta, obter maior cobertura fotográfica. Para este método 

de fotografia é necessário que as câmaras possuam uma cadência de disparo rápida e 

rigorosa. A velocidade de disparo do obturador tem de ser alta e o tempo de exposição baixo 

para evitar imagens borratadas devido ao movimento do avião. Estas câmaras são fixadas 

na base de aviões e é necessário ter em conta a inclinação do eixo ótico em relação ao 

terreno. Consoante a inclinação as fotografias aéreas podem ser consideradas oblíquas ou 

verticais. Para a produção de fotografias aéreas verticais é necessário que o ângulo entre o 

eixo ótico e o terreno seja inferior a uma tolerância de 3 a 5 graus. Este tipo de fotografia é o 

mais utilizado em fotogrametria por não possuírem tantas distorções e variações de escala 

como as fotografias aéreas oblíquas. 

As câmaras aéreas estão, por vezes, associadas a um sistema de posicionamento e 

navegação para determinação de posição e ângulos de orientação no momento do disparo. 

As fotografias são normalmente adquiridas com uma sobreposição de 60% entre fotografias 

consecutivas para garantir estereoscopia, com sobreposição de 30% entre fiadas. 

 

 

2.2. Fotogrametria 

 

Uma das possíveis definições de fotogrametria é: “a arte, ciência e tecnologia de aquisição 

de informações de objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, 
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medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética 

radiante.” 

A fotogrametria é uma ciência que tem como objetivo obter informações confiáveis sobre as 

propriedades das superfícies e objetos sem contato físico, assim como, de quantificar e 

interpretar essa informação. O termo "fotogrametria" é derivado das três palavras gregas phos 

ou phot, que significa luz, gramma que significa letra ou algo desenhado, e metrein que é o 

substantivo de medida. 

A ideia de utilizar fotografias para a produção de cartas nasceu em França, em 1849 pelo 

coronel Laussedat. Ele realizou as primeiras tentativas de obtenção de fotografias aéreas 

utilizando papagaios e balões que transportavam uma câmara aérea. No entanto estas 

experiências foram abandonadas devido à dificuldade em obter um número suficiente de 

fotografias para cobrir toda a área desejada. As fotografias aéreas foram substituídas por 

fotografias terrestres. Em 1911 Eduard von Orel e Carl Zeiss produzem o primeiro 

“estereoautógrafo” para desenho a partir de fotografias terrestres.  

A primeira vez que um avião foi utilizado para obter fotografias aéreas, que seriam 

posteriormente utilizadas na construção de mapas foi em 1913. Esta técnica chegou a ser 

utilizada durante o período da primeira guerra, mas só após o seu fim é que a fotogrametria 

se estabelece como um método eficiente de levantamento e mapeamento. Nessa altura 

começaram a ser desenvolvidos os instrumentos de retificação analógica e “stereoplotter”, 

baseados em tecnologia mecânica e ótica. 

Foi no ano de 1923 que Heinrich Wild produz o Autograpf AI e em 1947 produz o restituidor 

fotogramétrico Wild A7. Só alguns anos depois, em 1951 é que se dá o desenvolvimento do 

projetor Balplex na Baush & Lomb. Estes equipamentos foram muito importantes para o 

desenvolvimento da fotogrametria. 

 

2.2.1. Fotogrametria em Portugal  

 

Em Portugal a primeira referência de utilização de processos fotogramétricos foi dos Serviços 

do Ministério da Agricultura em 1927 e, no fim dos anos 30 pelos Serviços Cartográficos do 

Exército (SCE), que deram início à produção cartográfica através deste processo. No ano de 

1937 o SCE em conjunto com a empresa SPLAL – Sociedade Portuguesa de Levantamentos 

Aéreos Limitada, iniciaram a produção da carta topográfica militar à escala 1:25000. A SPLAL, 

que tinha sido criada em 1930 e que teve como um dos sócios fundadores e diretor técnico o 

General José Norton de Matos, foi pioneira na utilização da fotogrametria aérea como técnica 

de produção de cartografia no setor empresarial. Durante a sua existência produziu trabalhos 
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não só em Portugal, mas também no antigo Estado da Índia Portuguesa e em outros 

territórios. 

No fim da década de 40, os Serviços Cartográficos do Exército aumentam a sua produção 

com a aquisição de um estereorestituidor Wild A5 e de uma câmara aérea. Com os serviços 

cartográficos do exército a efetuarem o seu próprio trabalho e sem necessidade de recorrer 

a empresas privadas como a SPLAL, esta entrou em liquidação e cessou atividade em 1951. 

A primeira cobertura total nacional de fotografia aérea foi realizada pela Royal AirForce em 

1948, num voo à escala 1:30000 e dez anos depois a USAF (United States Air Force) realizou 

outro voo com cobertura total do território nacional e de Espanha.  [6] 
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III. Metodologia 

 

3.1. Área de estudo 

 

A área de estudo deste Projeto é a cidade do Porto, pertencente à região norte de Portugal 

continental. A cidade tem cerca de 42km2 de área e situa-se dentro da área metropolitana do 

Porto. Encontra-se localizada no litoral e é delimitada pelo Oceano Atlântico e pelo Rio Douro, 

bem como pelos concelhos de Matosinhos, Maia e Gondomar.  

 

 

3.2. Planeamento de voo 

 

Para a realização de um planeamento de voo é preciso, em primeiro lugar determinar a escala 

na qual se pretende produzir a carta. Sabendo a escala da carta e alguns parâmetros da 

câmara, como por exemplo a distância focal, é possível determinar a altitude e altura do voo. 

Determinada a altura de voo, serão calculados os centros de disparo das fotografias. 

A sobreposição de fotografias é a parte mais importante do planeamento do voo. É necessário 

que todas as fotografias tenham uma determinada percentagem de sobreposição na direção 

do voo e entre as fiadas. Isto vai permitir que posteriormente se obtenha estereoscopia ou 

uma visualização tridimensional do terreno. Para ser possível obter estereoscopia é exigido 

normalmente 60% de sobreposição na direção do voo, ou seja, entre as fotografias. Entre as 

fiadas estima-se que haja uma sobreposição superior a 30%. Dependendo da área que se 

pretende levantar deve ser realizado previamente um esboço do trajeto do avião, com 

indicação dos pontos dos disparos da câmara.  

No caso de estudo deste projeto, a cidade do Porto, trata-se de uma área aproximadamente 

retangular. O voo deveria ser realizado em fiadas paralelas. Desta forma seria possível 

levantar toda a área pretendida de forma mais económica. Quanto mais tempo se prolongar 

o voo mais dispendioso fica o levantamento. Se for uma área irregular pode ser dividida em 

diferentes blocos de modo a fotografar as diferentes áreas da melhor forma. 

Outro fator que é considerado no planeamento são as condições atmosféricas. A este fator 

estão inerentes diferentes aspetos, como por exemplo a inclinação do sol na altura do 

levantamento ou a previsão de nuvens nesse dia.  Estes aspetos têm de ser tidos em conta 

para que não haja perda de dados nas fotografias e seja necessário realizar novamente o 

voo. Também é importante ter em consideração a altura do ano em que este é realizado. 
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Caso este seja planeado numa altura do ano em que as copas das árvores se encontrem 

densas podem condicionar grandes áreas do terreno.  

 

3.3. Orientação das fotografias 

 

Após a aquisição das fotografias é necessário proceder à orientação das mesmas, de forma 

a obter uma ligação entre as fotografias e o terreno. Para isso é necessário realizar diferentes 

processos para ser possível extrair informação das fotografias. 

As orientações fotogramétricas definem a relação espacial entre a fotografia e o 

terreno/objeto. 

 

3.3.1. Orientação interna 

 

 O primeiro processo estabelece uma relação entre o sistema em que são medidas as 

coordenadas sobre as fotografias e o sistema de coordenadas fotográficas. Na fotografia 

analógica este processo é realizado através das marcas fiduciais. A orientação interna tem 

como objetivo a junção das marcas fiduciais opostas de forma a determinar o ponto de 

colimação. O ponto de colimação é o ponto central da fotografia.  

 

Marcas fiduciais  

 

As fotografias aéreas possuem marcas fiduciais em posições pré-definidas e com um rigor 

posicional muito grande (Figura 4). O ponto de interseção das linhas de junção das quatro 

marcas fiduciais opostas designa-se por centro de colimação e é usado como referência do 

sistema de coordenadas fotográficas. As coordenadas fotográficas são expressas em 

milímetros e as coordenadas calibradas são dadas nos relatórios de calibração das câmaras. 

 

 

Figura 4 – Exemplo marca fiducial 
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3.3.2. Orientação relativa  

 

A orientação relativa permite a visualização estereoscópica do par e torna possível a 

determinação de coordenadas tridimensionais num sistema arbitrário. Este processo consiste 

na utilização de pontos conjugados, ou seja, o mesmo ponto que seja conhecido em duas 

imagens. A interseção dos feixes destes dois pontos permite ver o par em estereoscopia. 

Na orientação relativa os parâmetros de uma das fotos são arbitrados, por exemplo, todos 

nulos para que sejam determinados os parâmetros da outra foto quando os feixes se 

intersetarem. Daqui resulta um sistema de coordenadas arbitrário que não tem relação com 

o sistema coordenadas do terreno. Este sistema de coordenadas tridimensionais é diferente 

do sistema de coordenadas do terreno, quer em posição quer também em escala. É 

necessário posteriormente proceder à orientação absoluta para relacionar os dois sistemas. 

Como neste caso as imagens serão alinhadas automaticamente pelo software, a orientação 

relativa é feita através de pontos de ligação determinados de forma automática. Os programas 

como o Agisoft Photoscan recorrem a métodos da visão computacional para esse efeito. 

 

3.3.3. Orientação absoluta 

 

Consiste em determinar a relação entre o sistema de coordenadas do modelo e o sistema de 

coordenadas no terreno de um par estereoscópico. Esta orientação necessita de 7 

parâmetros: 3 de translação, 3 de rotação e um de escala. É realizada através de pontos de 

controlo e são precisos no mínimo 3 pontos.  Estes pontos devem ser identificados em todas 

as fotos em que surgem, sendo assim calculadas as suas coordenadas no sistema arbitrário 

da orientação relativa. A partir das coordenadas desses pontos são calculados os parâmetros 

da orientação absoluta. 

 

3.3.4. Triangulação aérea  

 

Como a orientação absoluta requer três pontos de controlo por cada par estereoscópico e 

numa série de fotografias aéreas existem muitos modelos, a realização desta orientação 

independente para cada par de fotografias torna o processo muito demorado e pode gerar 

má concordância entre as coordenadas dos modelos de pares consecutivos numa série. 

O processo de triangulação aérea pode reduzir o número de pontos de controlo necessários. 

Este processo utiliza pontos de ligação entre os modelos e desta forma reduz o trabalho de 
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campo e o tempo de pós-processamento. As observações são as coordenadas de pontos de 

controlo ou pontos de ligação. Cada ponto de controlo dá duas equações por cada fotografia 

em que seja observado, enquanto um ponto de ligação dá origem a quatro equações. O ajuste 

é feito por feixes através das equações de colinearidade. 

No caso presente, em que o software usado processa blocos com muitas fotografias, foi 

usado o processo da triangulação aérea. 

 

3.4. Sistemas de referência 

 

Foi utilizado ao longo do trabalho o sistema de coordenadas em vigor em Portugal, baseado 

no datum ETRS89. O ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) é um sistema 

global de referência recomendado pela EUREF (European Reference Frame) estabelecido 

através de técnicas espaciais de observação. 

O estabelecimento do ETRS89 em Portugal teve como objetivo ligar convenientemente a rede 

portuguesa à rede europeia. O IGP estabeleceu uma projeção de forma a gerar coordenadas 

semelhantes às coordenadas da projeção de Gauss dos datums mais antigos (Datum 73 e 

datum Lisboa). A projeção designada de PT-TM06 tem como definições: 

Datum...........................................................ETRS89  

Elipsoide......................................................GRS80  

Projeção.......................................................Transversa de Mercator  

Longitude do meridiano central...................08º 07' 59.19"W  

Latitude do ponto central: ...........................39º 40' 05.73"N  

Fator de escala no meridiano central: ….....1.0000  

Translação de origem: .................................ΔX=0 m, ΔY=0 m 

 

3.5. Software 

 

Ao longo do trabalho foram usados vários programas para manipulação dos dados. 

Descrevem-se a seguir os aspetos essenciais dos programas usados. 

 

3.5.1. GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 

 

O GDAL é uma biblioteca (software) para formatos de dados geoespaciais raster. Contém 

uma variedade de funções (de linha de comando) úteis para conversão e processamento dos 
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dados. As duas principais funções utilizadas neste software foram o gdalwarp e o 

gdal_translate. 

Gdalwarp foi utilizado para recortar as fotografias. Esta função permite determinar diversos 

parâmetros do ficheiro de saída, entre eles, definir os limites da imagem de saída criada, 

determinar o tamanho do pixel do ficheiro ou o método de reamostragem através dos 

seguintes códigos: [7] 

-te xmin ymin xmax ymax 

-tr xres yres 

-r resampling_method 

Outra das funções usada neste software foi o Gdal_translate. Esta função foi utilizada de duas 

formas. Foi utilizada para converter o formato em que se encontravam as imagens e também 

para alteração da escala de cores das imagens com os seguintes códigos respetivamente: 

[7] 

-of format 

-scale [src_min src_max [dst_min dst_max]]  

   

3.5.2. ArcGIS Arcmap 10.5 

 

O ArcMap é uma componente do software ArcGIS da Esri. É um programa de processamento 

geoespacial usado principalmente para ver, editar, criar e analisar dados geoespaciais. Neste 

caso foi utilizado para a preparação das fotografias para a reamostragem, na parte inicial do 

processo e no final para análise dos ortomosaicos criados. 

 

3.5.3. Agisoft PhotoScan Professional  

 

É um software específico para fotogrametria e gráficos 3D. Está disponível nas versões 

normal e profissional. A versão normal é destinada para tarefas médias, mas para a criação 

de conteúdo SIG foi desenvolvida uma versão profissional. O software é desenvolvido pela 

empresa Agisoft, e é um dos mais populares entre a comunidade que processa imagens 

obtidas com drones. 

Ao longo do projeto foi necessário analisar várias componentes deste software. 

Antes de iniciar o trabalho é necessário atribuir algumas referências que foram previamente 

determinadas. O software permite definir os parâmetros gerais do projeto no menu de 

configurações de referência (Figura 5), como por exemplo, os sistemas de coordenadas geral 

ou o sistema de coordenadas usados pelas câmaras ou pontos de controlo. Pode também 

determinar a precisão das medidas utilizadas no projeto. 
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Figura 5 – Menu de Sistemas de Referência 

 

3.5.3.1. Calibração da câmara 

 

Para proceder ao alinhamento das fotografias o software permite a inserção de alguns 

parâmetros referentes à calibração da câmara. Não é obrigatório, e dependendo das 

fotografias utilizadas, pode por vezes ser ignorado uma vez que o software consegue calcular 

alguns parâmetros automaticamente. Porém, quando realizado o alinhamento das fotografias 

e o resultado de pontos de ligação não for satisfatório, deve ser feita a calibração da câmara 

e fazer novamente o alinhamento para melhorar esse processo. O procedimento estima a 

matriz de calibração completa. De forma manual existem dois processos de calibração de 

câmara: o processo automático onde são definidos três parâmetros (o tipo de câmara, o 

tamanho do pixel e a distância focal) ou a pré-calibração da câmara em que é possível 

determinar vários parâmetros da câmara como (Figura 6): [8] 

f - Distância focal medida em pixels 

cx, cy - Coordenadas de pontos principais, ou seja, coordenadas da interseção do eixo ótico 

da lente com o plano do sensor em pixels. 

b1, b2 - Afinidade e inclinação (não-ortogonalidade) coeficientes de transformação 

k1, k2, k3, k4 - Coeficientes de distorção radial. 

p1, p2, p3, p4 - Coeficientes de distorção tangencial. 

Posteriormente deve ser feita a otimização das câmaras para que sejam atualizados os 

valores destes parâmetros. No menu ajustado estão os valores que o programa calculou para 

as fotografias. 
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Figura 6 – Menu de calibração da câmara 

 

3.5.3.2. Alinhamento das fotografias 

 

O processo de alinhamento das fotografias permite fazer a orientação relativa das mesmas. 

O alinhamento pode ser realizado com diferentes níveis de precisão. A precisão do 

alinhamento refere-se ao tamanho com que o software processa as imagens. Neste 

procedimento o software tenta obter estimativas de posições das câmaras e pontos de ligação 

entre as fotografias. Pode ser um processo muito demorado, por exemplo no caso de ser um 

grande conjunto de imagens e escolhendo uma precisão muito elevada. É necessário analisar 

o modo que melhor se adequa a cada conjunto de imagens. Existem cinco níveis de precisão: 

o nível elevado no qual o software utiliza as imagens no seu tamanho original, o nível mais 

elevado aumenta as fotografias num fator de escala de 4; para os níveis mais baixos, o médio, 

baixo e muito baixo, o fator de escala das fotografias é reduzido de 4 em 4. [8] 

Os pontos de ligação são estimados com base em pontos característicos encontrados nas 

imagens de origem e neste procedimento pode ser importante o aumento da escala da 

imagem para melhorar a localização dos pontos, mas por outro lado pode fazer com que o 

procedimento seja muito mais demorado. 

Para otimizar o processo o programa tem a opção de pré-seleção de pares de imagens, isto 

é, a criação de um subconjunto de pares de fotografias através de um processamento de 

muito baixa precisão de forma a facilitar a identificação dos pontos entre as imagens. 

Já no caso de pré-seleção de referência os pares de fotografias são selecionados com base 

na informação de posição de câmaras, mas só pode ser usado se existir essa informação. 

Por fim é selecionado o limite superior de pontos conjugados e de pontos de ligação. 
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Os pontos conjugados são os pontos possíveis de identificar numa imagem, e estão 

diretamente ligados com o tamanho da imagem e o número de pixeis. É necessário 

determinar um limite superior e no caso de não querer impor um limite utiliza-se o valor zero. 

Neste caso, o procedimento procura o maior número de pontos possível, o que pode muitas 

vezes resultar em alguns erros. Também para os pontos de ligação é possível determinar um 

limite superior ou não aplicar nenhum limite através do valor zero. Os pontos de ligação são 

pontos que são encontrados em um par de fotografias. Para este processo é fixada uma das 

fotografias e são procurados os mesmos pontos nas outras fotografias. A não aplicação de 

um limite também não é aconselhado neste processo pelos erros que podem surgir. [9] 

 

3.5.3.3. Opções para criação da nuvem de pontos 

 

Uma nuvem de pontos é um conjunto de pontos com coordenadas tridimensionais não 

dispostas em grelha regular. O software permite criar uma nuvem de pontos densa com base 

nas estimativas das posições das câmaras, não sendo necessária a introdução dos pontos 

de controlo ainda nesta fase. Este processo calcula a informação de profundidades para cada 

imagem e gera uma única nuvem de pontos densa. 

Este processo pode ser realizado com cinco níveis de precisão. Neste caso, o nível mais 

elevado utiliza as imagens no tamanho original. Os restantes níveis processam as imagens 

com uma redução no fator de escala de 4. Os níveis de qualidade superiores podem produzir 

geometrias mais detalhadas, mas o processamento é mais demorado. 

No trabalho realizado foi usado o modo “médio”, que corresponde a 1 ponto por cada 16 

pixeis de imagem (4x4). Depois de algumas experiências esta resolução pareceu suficiente 

para representar a forma do terreno e tinha tempos de execução aceitáveis. [8] 

 

 

3.5.3.4. Pontos de controlo 

 

São pontos, artificiais ou naturais, que sejam identificáveis nas fotografias e tenham 

coordenadas conhecidas. Estes pontos são usados para criar uma relação entre o sistema 

de coordenadas fotográficas e o sistema de coordenadas do terreno. Devem ser programados 

no planeamento de voo de forma a obter uma distribuição geral sobre todo o levantamento. 

A sua localização deve ter boa visualização e não se devem encontrar perto de obstáculos 

altos. É importante que se encontrem em locais que possam ser identificados em várias 

fotografias. As coordenadas destes pontos são normalmente obtidas de modo direto no 

terreno através de GPS ou métodos topográficos. 
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O software necessita no mínimo de três pontos de controlo para cada bloco. Caso os pontos 

se encontrem mal distribuídos pelo bloco de fotografias é provável que o software também 

não consiga obter a relação entre os sistemas. Dependendo da dimensão de cada bloco pode 

ser necessário mais pontos de controlo para minimizar os erros. Depois de inserido o ponto 

em pelo menos duas imagens, é possível filtrar as imagens em que o software identifique 

este ponto. Dados os pontos necessários, todo o modelo é ajustado e é atribuída uma 

coordenada a todas as fotografias que se encontrem alinhadas no bloco. 

 

3.5.3.5. Alinhamento e junção de blocos 

 

O software permite, dentro do mesmo projeto, criar diferentes blocos de fotografias. As 

definições de cada bloco podem ser realizadas independentemente. Só é possível proceder 

ao alinhamento entre blocos depois de serem estimadas as coordenadas das imagens. Este 

alinhamento pode ser realizado com base em vários parâmetros sendo eles, os pontos, os 

pontos de controlo ou a localização das câmaras. É possível escolher vários parâmetros como 

por exemplo a precisão, o limite de pontos ou pré-seleção de pares de imagens. No caso de 

o alinhamento ser realizado através dos pontos de controlo é necessário verificar o nome dos 

pontos para que não haja erros na junção. 

Depois dos blocos estarem alinhados é possível juntar os blocos num só. Os parâmetros de 

junção são nuvem de pontos, modelos e pontos de controlo. 

 

3.5.3.6. Modelo Digital do Terreno 

 

O modelo digital de elevação é a representação estatística da superfície da terra, a partir de 

um grande número de pontos com coordenadas tridimensionais conhecidas num sistema de 

coordenadas bem definido. O modelo digital de superfície (MDS) é uma representação da 

superfície terrestre que inclui toda a topografia, natural ou edificada. O modelo digital do 

terreno (MDT) representa só o nível do terreno. (Figura 7)  

 

Figura 7 – Descrição de Modelo Digital do Terreno e Modelo Digital de Superfície 

O programa Agisoft Photoscan permite a criação dos dois modelos. O modelo pode ser criado 

a partir da nuvem de pontos esparsa ou da nuvem de pontos densa. Se usarmos todos os 
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pontos da nuvem, iremos criar um MDS. Alternativamente, a nuvem de pontos pode ser 

classificada em diferentes classes, de acordo com os declives, em pontos ao nível do terreno 

ou pontos destacados. É possível escolher a camada da nuvem de pontos classificados como 

pertencentes ao terreno, e desta foram criar um MDT. 

 

3.5.3.7. Ortofoto 

 

Um ortofoto é uma fotografia aérea transformada geometricamente, em que cada pixel foi 

conduzido à posição correta tendo em conta o efeito do relevo, a posição e a atitude da 

câmara. Corresponde a uma projeção ortogonal, em vez da projeção central da imagem 

original. A imagem sofre uma correção, pixel a pixel, através do modelo digital do terreno, da 

distorção introduzida pelo relevo. 

 

3.5.3.8. Seamlines (linhas de junção) 

 

O ortomosaico é montado automaticamente pelo programa, que escolhe de cada fotografia a 

parte mais central. As linhas onde se dá a transição de fotos são as linhas de junção 

(“seamlines”). Elas são estabelecidas pelo programa de forma automática. Em algumas 

situações a escolha pode não ser a mais adequada, apresentando o mosaico distorções ou 

erros de junção. Para a eliminação destes erros o programa Photoscan tem uma função de 

edição das linhas de junção. 

Através desta função é possível escolher uma área no ortomosaico que se pretende alterar, 

e escolher determinadas imagens para aquela área ou remover imagens que estejam a criar 

esses erros. Desta forma é possível alterar manualmente o ortomosaico e melhorá-lo 

visualmente.  
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IV. Processamento das coberturas aéreas  

 

Descrevem-se a seguir as várias tarefas de processamento das três coberturas de fotografia 

aérea disponíveis. Começou-se pela ordem cronológica inversa, pelo facto se ser mais 

simples a identificação de pontos de controlo das fotografias mais recentes. 

 

 4.1. Cobertura de 1992 

 

A câmara utilizada neste levantamento foi a Leica RC-30. As fotografias não apresentam 

nenhuma indicação da data do voo. Como não existia informação do relatório de calibração 

da câmara foi necessário proceder ao cálculo das coordenadas das marcas fiduciais. Por este 

método é provável que sejam introduzidos alguns erros. As marcas fiduciais estão nos 

vértices de um quadrado com 212mm de lado. As coordenadas fotográficas para as 4 marcas 

principais começando no canto superior esquerdo da fotografia são: 

(-106mm,+106mm) 

(+106mm,+106mm) 

(-106mm,-106mm) 

(+106mm,-106mm) 

 

A câmara tem distância focal de 153,08mm. O valor da distância focal não era percetível em 

praticamente nenhuma fotografia. Elas estavam apenas disponíveis em formato digital, não 

sendo também legíveis outros dados como a escala de voo, mas como era conhecido o 

modelo da câmara usada foi possível determinar este valor. O voo foi realizado a uma altura 

aproximadamente 613metros, valor calculado pelo software Agisoft. A estes valores 

corresponde uma escala de 1:4000, o que concorda com o facto de elas terem sido usadas 

para a produção da cartografia de escala 1:1000. 

O voo foi realizado no sentido este-oeste e para um levantamento longitudinal. A extensão 

média da cidade foi determinada como sendo aproximadamente 6000metros na direção 

norte-sul e para tal tinha de ter um mínimo de 11 fiadas para cobrir toda a área, mas como 

existe a necessidade de sobreposição de 30% entre fiadas na horizontal é necessário realizar 

no mínimo 12 fiadas. Para a cobertura total da área com 60% de sobreposição entre 

fotografias seria necessário realizar cerca de 36 fotografias sendo a distância de disparo 

cerca de 339metros. 

Neste caso podemos ver pelo carto índice (Figura 8) que foram realizadas cerca de 10 fiadas 

e uma fiada oblíqua. Quando analisadas as fotografias percebeu-se que o voo não tinha sido 



30 
 

feito numa única direção, nem em zig zag. Grande parte das fiadas encontram-se na direção 

este-oeste e algumas partes dessas fiadas estavam no sentido oposto como por exemplo as 

fiadas 1 e 1A encontram-se no mesmo alinhamento, mas em sentidos opostos. As fotografias 

foram colocadas todas com a mesma orientação. 

 

 

Figura 8 – Carto índice de fotografias aéreas 1992 

 

  

Figura 9 – Fotografia do voo de 1992 e respetiva marca fiducial 

A pseudo-georreferenciação das imagens com as marcas fiduciais para orientação interna 

foi realizada no software ArcMap. Foi inserida uma imagem no programa e utilizou-se a 

ferramenta de georreferenciação. Foram selecionados quatros pontos correspondentes às 

marcas fiduciais (Figura 9) e registaram-se as coordenadas fotográficas calculadas 

anteriormente. Neste caso o sistema de coordenadas fotográficas tem o seu centro 

coincidente com o centro de colimação da fotografia. Posteriormente foi calculado o 

tamanho do pixel. As fotografias foram digitalizadas com uma resolução de 300dpi, então 

o tamanho do pixel foi calculado em 0.08mm. 
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Para fazer a reamostragem e o corte das imagens foi utilizado o programa GDALWARP, 

diponível na OSGeo4W Shell do QGIS, com a seguinte linha de comando: 

gdal_translate -of JPEG in.tif out.jpg 

A georreferenciação das imagens só é necessária para o software GDAL realizar o corte da 

imagem e a conversão do formato.  

No software Agisoft Photoscan iniciou-se um projeto novo. Determinou-se primeiro algumas 

referências do projeto como o sistema de coordenadas das câmaras como sendo o ETRS89 

/ Portugal TM06. Foram inseridas 366 fotografias num só bloco. Para a calibração da câmara 

inseriu-se o tamanho do pixel e a distância focal. Depois de inseridos estes parâmetros 

passou-se ao alinhamento das fotografias.  

O alinhamento foi feito com precisão baixa, para o limite de pontos de ligação escolheu-se 

4000 e para os pontos conjugados escolheu-se o limite de 40000 e com pré-seleção genérica 

ativada. O processo foi realizado com este nível de precisão pois os níveis mais elevados 

eram muito demorados devido ao número de fotografias. Como as imagens tinham uma boa 

resolução e sobreposição o programa conseguiu alinhar 360 das fotografias (Figura 10).  

 

 

Figura 10  – Alinhamento das imagens da série de 1992 
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Figura 11  – Mapa de níveis de sobreposições das imagens  

Pelo esquema do alinhamento e sobreposição das fotografias extraído do relatório final 

(Figura 11) consegue-se perceber que não existe falta de sobreposição de pelo menos duas 

fotografias em todo o levantamento. No entanto, a sobreposição das fotografias não é 

homogénea e em alguns locais da cidade obteve-se mais sobreposições do que noutras 

áreas.  

Depois de realizado este processo era necessário estabelecer a relação das coordenadas 

das fotografias com as coordenadas no terreno. Para isso foram analisados pontos do terreno 

que fossem visíveis nestas imagens. Foram inseridos 56 pontos de controlo. As coordenadas 

destes pontos foram retiradas do Ortomosaico de 2014. (Figura 12) As cotas foram obtidas 

na componente altimétrica da cartografia de escala 1:1000 da CMP. 

  

 

Figura 12 – Pontos de controlo e orto 2014 
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Figura 13 – Nuvem de pontos densa e pontos de controlo 

 

Depois de inseridos todos os pontos (Figura 13) e ajustados em todas as fotografias em que 

são visíveis, é necessário fazer novamente a calibração da câmara, através do processo de 

otimização da orientação. Foi analisada a nuvem de pontos esparsa para excluir os pontos 

que se encontravam como outliers. Os outliers são pontos que se encontram distanciados 

dos outros pontos da nuvem. Neste caso específico são os pontos que numa determinada 

região variam muito a cota em comparação com os pontos da mesma região. 

Nesta fase do projeto é possível criar também a nuvem de pontos densa. Neste caso foi 

gerada uma nuvem de pontos densa com baixa resolução e com o modo de filtragem 

agressivo. Como não se pretendia obter muito detalhe ainda podia ser utilizado um nível de 

precisão inferior. O modo de filtragem agressivo foi escolhido de forma a eliminar o máximo 

de outliers da nuvem de pontos e mesmo assim pode conter outliers que são necessários 

eliminar. 

O modelo digital do terreno é criado a partir das nuvens de pontos. (Figura 14). Pode 

observar-se que existem cotas negativas (até -180 m) mas que correspondem a outliers. Esta 

situação não compromete as operações posteriores. 
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Figura 14  – Modelo criado através da nuvem de pontos densa no programa Agisoft 

 

 

 

Figura 15  – Modelo criado através da nuvem de pontos densa, já importado no QGIS 

 

O modelo criado pela nuvem de pontos densa encontra-se mais próximo de um modelo digital 

de superfície (Figura 15). Isto porque a nuvem de pontos densa não foi classificada antes e 

não houve exclusão dos pontos que não pertenciam ao terreno. Foi criado um ortofoto a partir 

deste modelo. Quando exportado e analisadas algumas regiões foram encontradas muitas 

distorções e erros devido às diferentes elevações de algumas partes da superfície.   

Para tentar corrigir alguns erros foi gerado um novo modelo a partir da nuvem de pontos 

esparsa e não da nuvem de pontos densa (Figura 16). 
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Figura 16  – Modelo criado através da nuvem de pontos esparsa no programa Agisoft 

 

Figura 17  – Modelo criado através da nuvem de pontos esparsa no programa Agisoft 

Esta nuvem de pontos não tinha tanta definição e o modelo já se encontrava mais próximo 

do pretendido para a ortorreticação. (Figura 17). O ortomosaico criado com este. 

Por fim, foi criado um Ortomosaico com resolução média, que não apresentou as distorções 

do anterior. Foi exportado no sistema de coordenadas ETRS89 / PT-TM06. (Figura 18) 
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Figura 18 – Ortomosaico de 1992 

 

O ortomosaico foi inserido no QGIS e foi possível identificar logo uma faixa na horizontal a 

meio da imagem com tons muito mais claros que o resto do ortomosaico (Figura 19). Este 

efeito pode ser devido a exposição solar na altura do disparo. A zona de transição desta zona 

mais clara e o resto da imagem é onde se encontram as maiores distorções. 

Comparando este orto com o orto de 2014 é possível ver que falta uma zona na parte superior 

ainda pertencente ao concelho do Porto. 

  

Figura 19 – Diferentes tonalidades do ortomosaico de 1992 
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4.1.  Cobertura de 1979 

 

O segundo caso de estudo foi a série fotográfica realizada em 1979. A partir das fotografias 

foi possível identificar que o voo foi realizado pela Força Aérea Portuguesa (FAP).  

A maioria das fotografias do voo tem data de 23 de setembro de 1979 (Figura 20) e as últimas 

4 fiadas tem registado a data de 24 de maio de 1980 (Figura 21). 

 

 

Figura 20 – Extrato de uma fotografia com informações da data do voo das fotografias em 1979 

 

Figura 21 – Extrato de uma fotografia com informações da data do voo das fotografias em 1980 

As fiadas realizadas em 1979, entre a 2 e a 12, têm sempre a direção sul-norte, enquanto as 

fiadas realizadas em 1980 tem a direção norte-sul, mas nestas últimas fiadas o avião inverte 

a posição entre fiadas fazendo um trajeto em ziguezague. As fiadas 2 a 12 e 14 foram 

realizadas na direção sul-norte, 13 e 15 na direção norte-sul. A fiada 1 é oblíqua com direção 

norte-sul.  

Em algumas fotografias é possível identificar a distância focal da câmara como sendo de 

153.36mm (Figura 22). Foi verificado que este parâmetro é igual para o voo realizado em 

1979 e em 1980. As fotografias são quadradas com 212mm de lado e têm uma resolução de 

300dpi, logo o tamanho de pixel é de 0.08mm.  

 

Figura 22  – Extrato de uma fotografia com informação da distância focal 

 

A região coberta pelo voo era um retângulo com aproximadamente 12000 metros de 

comprimento e 6000 metros de largura. Para que houvesse uma cobertura total da área da 

cidade eram necessárias no mínimo 10 fiadas, com a sobreposição necessária de 30% 

seriam necessárias aproximadamente 14 fiadas. Como é possível ver pelo índice fotográfico 

foram feitas 15 fiadas norte-sul e uma fiada obliqua (Figura 23).   
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Figura 23 – Carto Índice Fotográfico 1979 

 

Figura 24 – Mapa de sobreposições das fotografias de 1979 

 

Utilizando o mapa de sobreposições gerado pelo software Agisoft (Figura 24), nas fases 

posteriores do processamento descritas a seguir, podemos ver que mesmo com as 15 fiadas 

é possível identificar no centro da imagem uma grande sobreposição entre 4 fiadas e em 

algumas zonas mais afastadas do centro existe falta de sobreposição. Isto é devido ao facto 

de o plano de voo não ser completamente retilíneo.  

As marcas fiduciais estão nos vértices de um quadrado com 212mm de lado. Também nesta 

série não existe informação sobre o relatório de calibração da câmara usada, portanto, não 

existe informação sobre as coordenadas das marcas fiduciais.  

As coordenadas fotográficas que foram determinadas para as 4 marcas fiduciais são, tal como 

no caso da câmara usada no voo de 1992, as seguintes:  

(-106mm,+106mm) 
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(+106mm,+106mm) 

(-106mm,-106mm) 

(+106mm,-106mm) 

  

Foi utilizado o software ArcMap para a pseudo-georreferenciação das imagens através das 

marcas fiduciais (Figura 25). Este procedimento foi realizado da mesma forma que no caso 

anterior.  

 

Figura 25 – Fotografia de 1979 e exemplo da marca fiducial 

   

Após as imagens estarem georreferenciadas iniciou-se o processo para remover as 

bordaduras. Para o corte das imagens foi utilizado o software OSGeo4W Shell com a linha 

de comando: 

➢ gdalwarp -te -106 -106 106 106 -tr 0.08 0.08 -r bilinear in.jpg out.tif 

Desta forma o recorte da imagem é feito pelas coordenadas das marcas fiduciais e para a 

nova imagem é definido um tamanho de pixel de 0,08mm com interpolação bilinear. Este 

comando cria uma imagem nova no formato TIFF que foi necessário converter para o formato 

JPEG. As imagens foram depois convertidas no mesmo software através da linha de 

comando:  

➢ gdal_translate -of JPEG in.tif out.jpg 

Foram inseridas no Agisoft Photoscan 262 fotografias e procedeu-se à inserção dos 

parâmetros de calibração da câmara: tamanho do pixel 0.08mm e a distância focal de 

153,36mm. Ativou-se a calibração da câmara automática. Depois de inseridos estes 

parâmetros foi possível analisar qual o melhor alinhamento para este conjunto de fotografias. 

Para o processo não ser demasiado demorado, determinou-se uma resolução média e 

precisão pré-seleção genérica. Para os limites dos pontos conjugados e pontos de ligação 

utilizou-se 40.000 e 4.000, respetivamente. 



40 
 

Através deste processo só algumas fotografias foram alinhadas. Foram inseridas as restantes 

fotografias em outro projeto para proceder novamente ao alinhamento fotografias. 

As imagens alinhadas no primeiro projeto eram do levantamento aéreo de 1979 e as 

fotografias do segundo projeto eram de 1980. Entre estes dois blocos faltava uma fiada de 

fotografias que não permitia ao programa criar um único bloco de imagens.  

Nessa região onde faltavam algumas fotografias foram posteriormente utilizadas mais 

algumas fotografias, correspondentes à fiada em falta, da mesma série, mas a cores. Estas 

foram primeiro georreferenciadas e cortadas e só posteriormente alteradas para escala de 

cinzentos através do programa. Foram inseridas 273 fotografias. O processo alinhou 272 das 

fotografias inseridas.  

 

 

Figura 26 – Ortomosaico de 2014 e pontos de controlo usados 

 

Foram inseridos 20 pontos de controlo. As coordenadas destes pontos foram retiradas do 

Ortomosaico de 2014 (Figura 26). Depois de inseridos os pontos e ajustados em todas as 

imagens em que são visíveis é necessário fazer atualização da calibração da câmara. Depois 

deste processo é possível a criação da nuvem de pontos. Esta foi realizada com resolução 

baixa, filtragem de profundidade (depth filtering) moderada e calculada a cor do ponto.  

Através da primeira nuvem de pontos foi possível ver que existe uma variabilidade nos tons 

de cinzento entre a parte ocidental e oriental da cidade separada por uma fiada. A fiada em 

causa foi a fiada de fotografias a cores que foi necessário inserir no projeto posteriormente. 

Estas fotografias foram necessárias para o programa conseguir obter um único bloco. Antes 

o programa somente alinhava as primeiras fotografias e como não encontrava nenhum ponto 

de ligação com as restantes, logo deixava-as como não-alinhadas. Estas podiam ser 

alinhadas em dois blocos distintos, mas seria impossível futuramente realizar a junção. 

Apesar destas fotografias resolverem o problema da junção dos dois grupos (Figura 27), foi 

encontrado um erro no centro da imagem entre os dois blocos. 
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O contraste entre as imagens cria um desnível na nuvem de pontos (Figura 28). Existem três 

zonas muito diferentes, na parte esquerda que são a imagens adquiridas em 1979, no centro 

a fiada extra que era a cores, e do lado direito as fotografias que foram adquiridas no ano de 

1980. 

 

Figura 27 – Ortomosaico de 1979 com diferentes tonalidades 

 

Figura 28 – Falha na nuvem de pontos densa 1979 

 
As imagens da parte oriental foram corrigidas em termos radiométricos através do comando    

gdal_translate (variação linear de contraste).  

gdal_translate -scale 50 200 80 200 in.jpg out.tif  

Depois das alterações nas imagens foi necessário voltar a converter para o formato JPEG.  

Foram substituídas as imagens no projeto do Agisoft. Depois de alteradas as imagens, foi 
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feito um novo alinhamento. Gerou-se novamente uma nuvem de pontos e foi possível verificar 

que este erro já não existia (Figura 29).  

 

 

Figura 29 – Correção da falha na nuvem de ponto densa de 1979 

 

Foi analisada a nuvem de pontos esparsa e foram excluídos os outliers que se encontravam 

com uma grande diferença em relação aos outros pontos envolventes. O programa permite 

ajustar a região que se pretende analisar. Neste caso, como os outliers se encontravam 

dentro dessa região mas numa zona entre pontos de interesse, estes foram removidos 

manualmente. No caso de ser feita outra vez a nuvem de pontos, este processo tem de ser 

realizado novamente. Neste processo basta selecionar os pontos da nuvem esparsa ou densa 

que se encontram nesta situação e eliminar (Figura 30). Isto é importante para a criação do 

modelo. 

 

 

Figura 30  – Outliers da nuvem de pontos densa e seleção de pontos para eliminar 
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Figura 31 – Nuvem de pontos densa sem outliers 

Na criação de um modelo digital do terreno é útil a classificação da nuvem de pontos densa. 

O software permite classificar os pontos automaticamente em diferentes grupos (Figura 32). 

Inicialmente o processo divide a nuvem de pontos em células de um certo tamanho. Para 

cada célula é detetado o ponto mais baixo e é feita a triangulação desses mesmos pontos 

para a primeira aproximação ao modelo do terreno. Na segunda fase deste processo são 

adicionados novos pontos à classe de terreno que cumpram dois requisitos: encontrarem-se 

a uma determinada distância do modelo do terreno e que o ângulo da linha que une novo 

ponto e um ponto do modelo do terreno não ultrapasse um certo valor. Este segundo processo 

é realizado até não existirem mais pontos. Esta função cria também um grupo de pontos de 

ruído, que serão os pontos que não se enquadram nos outros dois grupos. Estes valores 

podem ser definidos na respectiva caixa de diálogo, que se apresenta na figura 32. 

 

 

Figura 32 – Menu de classificação da nuvem de pontos densa 

 

Depois de criada a classificação é possível visualizar os pontos por categorias.  

Esta classificação não é muito precisa, mas no caso de serem detetados pontos que não se 

encontram na classe correta o programa permite a alteração de classe manualmente.  

Os pontos da nuvem densa quando apresentados por classificação surgem divididos por três 

cores. A branco todos os pontos classificados como outro, a castanho os pontos classificados 

como terreno, e a rosa os pontos que ficaram classificados como ruído (Figura 33). 
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Figura 33 – Nuvem de pontos densa total, nuvem de pontos densa da classe outros, nuvem de pontos densa da 
classe terreno e nuvem de pontos densa da classe ruido 

Desta nuvem de pontos densa foi possível criar um modelo digital do terreno. Para este 

modelo não ter falhas nas zonas onde não existem pontos usou-se como parâmetro de 

interpolação a extrapolação de dados.  

Ao início foi criado um modelo digital do terreno a partir de todos os pontos da nuvem densa 

e com a opção de extrapolar (Figura 34). Analisado o modelo gerado este aproxima- se mais 

de um modelo digital de superfície do que do modelo digital de terreno. Se forem utilizados 

os pontos classificados como outros, é possível a criação de um modelo digital de superfície.  

 

 

Figura 34 – MDT com nuvem de pontos densa 
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Foi gerado um primeiro ortomosaico a partir do modelo digital do terreno. Analisado o 

ortomosaico foi possível encontrar alguns erros. Percebeu-se que muitos dos erros tinham 

origem no MDT. Na imagem do orto identificaram-se nas linhas de junção dois pequenos 

círculos onde se encontram os maiores erros de distorção do ortomosaico (Figura 35) e na 

imagem seguinte o MDT mostra que nessa área se encontram dois montes (Figura 36).  

 

 

Figura 35 – Ortomosaico de 1979 com distorções causadas pelo MDT 

 

Figura 36  – Modelo digital do terreno com exemplo de elevações 

Para a correção destes erros foi gerado um novo modelo digital de terreno. Neste processo 

foram considerados só os pontos da classe de terreno. Este modelo foi também gerado com 

opção de extrapolação de forma a preencher os buracos onde faltam fotografias (Figura 37).  
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Figura 37 – Modelo digital do terreno criado a partir da nuvem de pontos densa da classe terreno 

Com o novo MDT foi criado um ortomosaico. Este ortomosaico tinha muito menos distorções 

que o anterior, mas encontraram-se alguns problemas com as linhas de junção de imagens. 

Identificaram-se erros, como por exemplo na imagem, em que uma das linhas de junção se 

encontra a dividir um edifício. Estas linhas são possíveis de alterar e corrigir caso exista uma 

imagem (Figura 38). O ortomosaico foi exportado em formato GeoTIFF e KML. (Figura 39) 

 

 

Figura 38  – Exemplo da distorção devido às linhas de junção e correção 

 

Figura 39 – Ortomosaico de 1979  
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4.2. Cobertura de 1939 

 

Da série de fotografias de 1939 não existe informação sobre a câmara usada e não foi 

possível saber as coordenadas das marcas fiduciais. Foi considerada uma distância focal de 

170mm e o tamanho da fotografia é um pouco mais pequeno que o normal tendo 156,5mm 

de lado. Como a câmara era desconhecida foi necessário recorrer ao software Agisoft 

Photoscan para calcular esta distância focal. Para isso foram inseridas duas imagens no 

programa e foi realizada a calibração da câmara só com o tamanho do pixel. O tamanho do 

pixel foi calculado como sendo 0.04233333 mm (correspondente aos 600 dpi, isto é, 

25.4/600). Depois de realizar um alinhamento das fotografias deve ser feita a otimização da 

câmara. No menu de calibração da câmara é possível ver a distância focal ajustada para cada 

fotografia em unidade de pixel 4185.41407 (Figura 40).  

 

 

Figura 40 – Calibração da câmara após o alinhamento 

Através deste valor é possível determinar uma distância focal aproximada. Converteu-se este 

valor em milímetros usando o tamanho do pixel anteriormente calculado. A distância focal foi 

determinada em 170 mm.  

O levantamento foi realizado no sentido norte-sul. Neste caso como as imagens eram mais 

pequenas, e a sobreposição mínima calculada entre as fiadas é de 30%, então seria 

necessário realizar pelo menos 30 fiadas. Pelo carto índice das fotografias do voo, foram 

realizadas 33 fiadas. 
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Figura 41 – Carto Índice de Fotografias de 1939 

No carto índice de fotografias (Figura 41) existem mais fiadas do que as necessárias para 

haver sobreposição entre elas, mas como é possível verificar na imagem das sobreposições 

retirada do relatório final em algumas zonas da cidade as fiadas encontram-se muito juntas e 

com grande sobreposição de imagens e em outras áreas quase não existe sobreposição de 

imagens. Neste caso as fiadas do levantamento não são perpendiculares umas as outras 

(Figura 42).   

 

Figura 42 – Mapa de sobreposições das fotografias alinhadas de 1939 

Como é necessário criar um sistema de coordenadas para proceder ao corte das imagens foi 

inserida no programa Arcmap umas das imagens em que fosse possível identificar todas as 

marcas fiduciais, neste caso foi utilizada a imagem f04_n998. Determinou-se que o canto 

inferior esquerdo seria o centro do sistema de coordenadas (0,0) e foi criada uma shape com 

4 pontos para as 4 marcas desta fotografia (Figura 43). As coordenadas das marcas foram 

inseridas em unidade de pixel.  

Pontos X Y 

1 167.4 1526.1 

2 1552.8 2886.7 

3 2918.8 1501.7 

4 1529.3 137.1 
Tabela 1 - Coordenadas fotográficas usadas nas fotografias de 1939 em unidade pixel 
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Esta shape foi depois utilizada para georreferenciar as outras imagens. Algumas das marcas 

não se encontravam muito visíveis porque o ponto da marca é um pequeno buraco e quando 

a zona da imagem por baixo é muito escura, é muito difícil identificar o ponto. Neste caso o 

centro do sistema de coordenadas fotográficas não é coincidente com o centro de colimação 

da fotografia.  

 

 
Figura 43 – Imagem F17A_n454 e exemplo de marca fiducial 

Para realizar o corte das imagens foi utilizado o mesmo comando que nos casos anteriores, 

mas nestas imagens foi necessário calcular parâmetros diferentes. Os limites de corte da 

imagem foram determinados de forma a retirar o menos possível à imagem, para que as 

marcas fiduciais ficassem visíveis nas imagens, bem como as marcas dos números das 

fotografias no canto inferior direito e alguma bordadura. Se fosse removida toda a bordadura 

as imagens ficariam muito mais pequenas e não haveria sobreposição entre elas. A resolução 

do pixel foi determinada como sendo de 1x1 pixel com reamostragem pelo método bilinear. 

gdalwarp -te 150 140 2920 2920 -tr 1 1 -r bilinear in.jpg out.tif  

As imagens foram inseridas num projeto novo. É possível ver ao lado do nome da imagem a 

seguinte informação: NC (Not calibrated) e NA (Not aligned). 

A calibração da câmara só necessita ser realizada uma única vez caso as imagens sejam 

movidas de um bloco para outro novo bloco dentro do mesmo projeto. No caso de as 

fotografias serem adicionadas a um novo bloco dentro deste projeto é necessário realizar a 

calibração novamente.  
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Figura 44  – Primeiro bloco criado pelo alinhamento 

Como no primeiro alinhamento só algumas imagens ficaram alinhadas (Figura 44) foram 

criados para o mesmo projeto diferentes blocos. Primeiro moveram-se as imagens que não 

tinham sido alinhadas para um novo bloco e tentou-se alinhar o maior número de imagens. 

Quando o processo não conseguia alinhar mais nenhuma imagem, moveram-se as imagens 

que não se encontravam alinhadas para outro bloco. O alinhamento das imagens permite 

alterar alguns parâmetros. Para os diferentes blocos foram feitas diversas experiências 

alterando a precisão e os limites dos pontos, de modo a conseguir o maior número de 

fotografias alinhadas e o maior número de pontos de ligação por bloco. Este processo foi 

realizado repetidas vezes enquanto foi possível obter o alinhamento de algumas imagens. 

 

 Precisão KP TP 

Chunk 1 High 40000 1000 

Chunk 2 High 80000 2000 

Chunk 3 Medium 80000 2000 

Chunk 4 Highest 80000 2000 

Chunk 5 Highest 100000 4000 

Chunk 6 Highest 80000 2000 

Chunk 7 Medium 80000 4000 

Chunk 8 High 80000 2000 

Chunk 9 High 80000 2000 

Chunk 10 High 120000 2000 

Chunk 11 High 120000 2000 

Chunk 12 High 120000 2000 

Chunk 15 High 80000 4000 
Tabela 2 - Blocos criados para conjunto de fotografias 

 

Foram criados 15 blocos diferentes. Para os diversos blocos foi necessário encontrar vários 

pontos de controlo. Os blocos têm todos números de imagens diferentes. Alguns têm um 

grande número de fotografias e com muitas delas alinhadas, mas outros blocos, com menor 

número de fotografias, por vezes têm só três fotografias alinhadas. É sempre necessário um 
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mínimo de três pontos bem distribuídos para ser possível georreferenciar as imagens. É 

importante que os pontos de controlo tenham identificações diferentes em todos os blocos. 

No caso de o mesmo ponto existir em vários blocos, a sua identificação deve ser a mesma 

de maneira que o programa consiga utilizar estes pontos no processo de junção dos blocos. 

Caso os pontos de controlo tenham a mesma identificação e diferentes coordenadas o 

programa não consegue juntar os blocos se este for um dos parâmetros do processo. 

Os pontos de controlo foram obtidos pelo orto mais recente ou pelo orto 79 criado no caso 

anterior, uma vez que há maior proximidade temporal. Algumas das zonas sofreram grandes 

transformações ao longo dos anos e foi mais complicado encontrar pontos de controlo em 

comum entre as imagens. Para cada bloco foi necessário um mínimo de três pontos de 

controlo. Nos blocos maiores foram dados mais pontos de controlo e de forma a se 

encontrarem espalhados por todo o bloco para tentar evitar a má concordância entre os 

blocos. Em alguns dos blocos mais pequenos foi mais difícil encontrar três pontos em comum 

com os outros ortomosaicos. Com a falta de imagens ou de sobreposição entre os blocos só 

foi possível encontrar um ponto de controlo comum a dois blocos diferentes (Figura 45).  

 

Figura 45 – Ortomosaico de 1992 e 1939 e pontos de controlo usados 

 

Depois de obtermos as coordenadas para as imagens alinhadas foi gerada a nuvem de 

pontos densa para cada bloco. Este processo foi realizado independente para o processo ser 

mais rápido. Dados os pontos de controlo para os blocos, estes foram alinhados entre si 

(Figura 46). 
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Figura 46 – Blocos 1 -7 alinhados entre si. 

Por fim foi possível fazer a junção de todos os blocos num só, de forma a obter uma única 

nuvem de pontos densa (Figura 47) para a criação do ortomosaico. 

 

Figura 47  – Junção dos sete blocos 

 



53 
 

 

Figura 48  – Nuvem de pontos de todos os blocos e pontos de controlo 

Neste caso não foi feita a classificação da nuvem de pontos. Existe pouca sobreposição de 

imagens que da origem a vários buracos no modelo. Os diferentes blocos foram orientados 

independentemente e isso gerou uma má concordância entre os blocos (Figura 48). Essa 

diferença entre os blocos criou algumas deformações no modelo digital do terreno. Como se 

vê na imagem, é possível identificar um erro na junção entre os blocos 1, 2 e 3 (Figura 49).  

 

 

Figura 49 – Modelo digital do terreno de 1939 

Como não era possível criar um modelo digital do terreno a partir desta nuvem de pontos, foi 

usado o modelo digital do terreno criado com as fotografias de 1979 (Figura 50). 
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Figura 50  – Modelo Digital de terreno de 1979 

Quando foi gerado o ortomosaico foi possível verificar que existiam vários erros devido à falta 

de sobreposição entre as fotografias. Como não foram retiradas todas as bordaduras das 

fotografias, estas são visíveis no ortomosaico. Para corrigir estes erros foram selecionadas 

as zonas onde se podiam identificar essas partes da bordadura (Figura 51). Em muitos destes 

casos existem várias imagens dessa região que foi selecionada e algumas sem as marcas 

da bordadura (Figura 52). Escolhidas as imagens para essa região é necessário atualizar o 

ortomosaico para que seja modificado (Figura 53).  

 

 

Figura 51 – Seleção de área para alterar 

 

Figura 52 – Escolha da imagem que se quer usar 
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Figura 53 – Ortomosaico atualizado 

Após serem retificadas todas as áreas possíveis e atualizado o ortomosaico, este foi 

exportado em formato GeoTIFF (Figura 54).  

 

Figura 54 – Ortomosaico de 1939 
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V. Análise  

 

Neste capítulo é feita uma análise dos ortomosaicos obtidos. Foram utilizados para essa 

análise os três ortomosaicos criados e o ortomosaico de 2014. Para verificação de precisão 

foram identificados vários pontos nos diferentes ortomosaicos e comparadas as suas 

coordenadas. É também realizada uma análise visual das diferenças do mesmo ponto entre 

os vários ortomosaicos. Por fim são analisados os erros obtidos pelos pontos registados em 

comparação com os relatórios de erros obtidos pelo programa.  

 

Figura 55 – Ortomosaico 2014 e pontos para análise de precisão 

 

Para verificação da precisão dos ortomosaicos criados foi feita uma análise por pontos. 

Identificaram-se 22 pontos distribuídos pelo ortosmosaico de 2014 e foram registadas as suas 

coordenadas (Figura 55).  

Os pontos escolhidos tinham como principal critério localizarem-se em áreas onde não 

fossem registadas grandes alterações ao longo dos anos. A grande maioria dos pontos 

localiza-se em praças, mas também foram encontrados outros locais com poucas alterações 

durante os anos como cemitérios ou jardins que se mantiveram inalterados.  

Foram registadas as coordenadas destes pontos nos novos ortomosaicos e comparadas com 

as coordenadas de 2014. Às diferenças entre as coordenadas extraídas é atribuída uma 

escala de cores entre o branco e o vermelho, em que o branco assume os valores menores 

e o vermelho os valores elevados, como se pode verificar nas tabelas 3, 4 e 5, respetivamente 

para 1992, 1979 e 1939, apresentadas abaixo. Mais abaixo, na tabela 6, são apresentadas 

as estatísticas destes erros. 
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 2014 1992   

Id X (m) Y (m) X (m) Y (m)  Dx (m)  Dy (m) 

1 -45623,29 165209,67 -45623,44 165210,14 -0,15 0,47 

2 -46204,91 165728,85 -46206,12 165728,67 -1,21 -0,18 

3 -42696,70 164662,84 -42697,10 164663,20 -0,40 0,36 

4 -41352,09 164432,40 -41352,04 164432,93 0,05 0,53 

5 -40253,36 165139,91 -40254,06 165139,46 -0,70 -0,45 

6 -40342,38 163548,13 -40343,54 163548,06 -1,17 -0,07 

7 -45214,21 164508,61 -45214,36 164508,82 -0,16 0,21 

8 -44305,38 165530,39 -44305,73 165531,22 -0,35 0,83 

9 -42544,14 165486,71 -42543,91 165487,65 0,23 0,93 

10 -42544,39 168184,13 -42544,72 168184,01 -0,33 -0,12 

11 -41643,50 165528,36 -41643,68 165528,13 -0,18 -0,22 

12 -41930,92 166401,64 -41931,15 166401,55 -0,22 -0,09 

13 -43964,79 166718,48 -43963,46 166719,20 1,32 0,72 

14 -39138,03 167428,28 -39137,61 167428,99 0,43 0,71 

15 -39620,61 165885,88 -39619,72 165887,83 0,89 1,95 

16 -38325,11 166858,29 -38321,54 166860,62 3,57 2,33 

17 -39216,55 168232,16 -39216,97 168232,52 -0,41 0,36 

18 -40490,97 166829,61 -40490,13 166829,43 0,84 -0,18 

19 -38813,58 163734,29 -38813,21 163734,69 0,37 0,40 

20 -38441,41 164046,15 -38440,80 164047,18 0,62 1,03 

21 -46622,89 166533,69 -46623,17 166534,12 -0,28 0,43 

22 -36985,73 165203,46 -36985,53 165203,28 0,20 -0,18 
Tabela 3 - Comparação de coordenadas do mesmo ponto nos ortomosaicos de 2014 e 1992 

 

 2014 1979   

Id X (m) Y (m) X (m) Y (m)   Dx (m) Dy (m)  

1 -45623,29 165209,67 -45623,24 165209,24 0,04 -0,43 
2 -46204,91 165728,85 -46204,67 165729,31 0,24 0,45 
3 -42696,70 164662,84 -42697,87 164665,01 -1,16 2,17 
4 -41352,09 164432,40 -41352,20 164432,73 -0,10 0,34 
5 -40253,36 165139,91 -40253,37 165140,30 -0,01 0,39 
6 -40342,38 163548,13 -40339,03 163552,97 3,34 4,84 
7 -45214,21 164508,61 -45214,45 164508,62 -0,25 0,01 
8 -44305,38 165530,39 -44300,76 165534,70 4,62 4,31 
9 -42544,14 165486,71 -42545,11 165487,75 -0,97 1,04 
10 -42544,39 168184,13 -42545,71 168185,10 -1,32 0,97 
11 -41643,50 165528,36 -41644,63 165528,49 -1,13 0,14 
12 -41930,92 166401,64 -41931,39 166402,20 -0,47 0,56 
13 -43964,79 166718,48 -43965,03 166718,45 -0,24 -0,03 
14 -39138,03 167428,28 -39137,85 167428,58 0,19 0,30 
15 -39620,61 165885,88 -39618,78 165887,02 1,82 1,14 
16 -38325,11 166858,29 -38318,80 166863,01 6,31 4,72 
17 -39216,55 168232,16 -39216,62 168231,97 -0,07 -0,19 
18 -40490,97 166829,61 -40491,22 166829,59 -0,25 -0,02 
19 -38813,58 163734,29 -38813,69 163734,97 -0,12 0,68 
20 -38441,41 164046,15 -38439,20 164046,73 2,21 0,58 
21 -46622,89 166533,69 -46622,79 166533,30 0,09 -0,39 
22 -36985,73 165203,46 -36984,87 165203,37 0,87 -0,09 
Tabela 4 - Comparação de coordenadas dos mesmos pontos no ortomosaico de 2014 e 1979 
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Da análise efetuada verifica-se que nos dois primeiros ortomosaicos criados é logo 

identificado o maior erro no ponto 16. No ortomosaicos de 1992 a maioria não ultrapassa 1m 

de diferença. Já no ortomosaico de 1979 podemos ver mais algumas diferenças, 

principalmente no ponto 6 e 8 que chegam a ser próximas de 4m. Contudo a maioria das 

diferenças entre as coordenadas não ultrapassam o 1m. Não é possível estabelecer uma 

relação entre os pontos devido principalmente às suas localizações. O ponto 16 encontra-se 

numa zona onde em ambos os ortomosaicos existe uma grande distorção. Este erro pode 

estar associado a ser uma zona com menos pontos de controlo, ou por se encontrar numa 

zona de maior relevo como é visível nos MDT utilizados.  

Alguns dos pontos não foram possíveis de identificar no último ortomosaico criado. Os pontos 

localizam-se em zonas onde não existe ortomosaico ou em locais com grandes alterações 

(Figura 56).  

 

 

Figura 56 – Ponto 14 e ponto 6 

Neste caso os pontos não foram considerados e foi feita análise só aos restantes pontos. 

 

 2014 1939   

Id X (m)  Y (m)  X (m)  Y (m)  Dx (m) Dy (m) 

1 -45623,29 165209,67 -45622,91 165209,63 0,38 -0,04 

2 -46204,91 165728,85 -46205,81 165725,93 -0,90 -2,92 

4 -41352,09 164432,40 -41345,42 164431,28 6,68 -1,11 

5 -40253,36 165139,91 -40253,61 165139,78 -0,25 -0,13 

7 -45214,21 164508,61 -45215,93 164508,17 -1,72 -0,44 

11 -41643,50 165528,36 -41644,04 165527,85 -0,54 -0,51 

12 -41930,92 166401,64 -41932,63 166396,41 -1,71 -5,23 

16 -38325,11 166858,29 -38325,24 166855,99 -0,13 -2,30 

19 -38813,58 163734,29 -38810,72 163734,86 2,85 0,57 

20 -38441,41 164046,15 -38441,08 164045,04 0,33 -1,10 

21 -46622,89 166533,69 -46629,68 166526,47 -6,80 -7,22 

22 -36985,73 165203,46 -36986,59 165200,02 -0,85 -3,44 
Tabela 5 - Comparação de coordenadas dos pontos nos ortomosaicos de 2014 e 1939 

 

Quando analisadas as diferenças entre coordenadas destes dois ortomosaicos foi possível 

concluir que os valores já eram mais elevados. Os pontos com registos de valores mais 
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elevados foram o ponto 4 e o 21. As diferenças nestes pontos são próximas dos 7m. Estes 

pontos encontram-se em zonas onde praticamente não existe sobreposição de imagens. A 

diferença verificada no ponto 12 pode estar relacionada com o facto de se encontrar numa 

zona de junção de dois blocos.  

No entanto, estas diferenças foram identificadas quando realizada uma análise aos pontos 

de cada ortomosaico sobreposto com o ortomosaico mais recente. Ao ser feita uma análise 

visual comparativa do mesmo ponto em diferentes ortomosaicos foi possível detetar que em 

alguns casos os pontos se encontravam muito próximos tendo diferenças menores que 1m 

(Figura 57). Noutros casos esta análise mostra a dispersão dos mesmos (Figura 58).  

 

Figura 57 – Ponto nº 1 

 

 

Figura 58 – Ponto nº 16 
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Analisados os EMQ para as diferenças obtidas podemos perceber que os ortomosaicos tem 

aproximadamente uma diferença de 1m entre elas. O orto 1939 tem um erro aproximado de 

3m. No caso do ortomosaico de 1979 os erros entre as coordenadas estão próximos dos 2m. 

No ortomosaico criado para a série de 1992 o EMQ é inferior a 1m.  

Em relação ao EMQ dos pontos de controlo retirados dos relatórios os erros são inferiores 

aos resultados anteriores. 

  

 
Nº 

Pontos X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm) 

1939 23 8,03 12,65 34,87 14,99 37,95 

1979 19 0,20 0,13 0,48 0,24 0,54 

1992 56 0,43 0,79 0,97 0,90 1,32 
Tabela 7 - Erro Médio Quadrático dos pontos de controlo 

 

Através dos dados fornecidos nos relatórios finais dos ortomosaicos podemos ver que o 

menor EMQ dos pontos de controlo pertence ao ortomosaico de 1979, sendo de 

aproximadamente 0,5cm, enquanto para o ortomosaico de 1992 o erro total é de 

aproximadamente 1cm. O ortomosaico de 1939 continua a ser o que regista o maior EMQ 

mas nestes caso encontra-se próximo dos 38cm.  

A análise dos erros sobre os ortofotos finais é mais importante porque engloba os erros em 

todas as fases do processamento: orientação das imagens, extração da nuvem de pontos, 

geração do modelo de superfície e ortorretificação. 

É importante associar os erros encontrados com uma possível escala de impressão. No caso 

do ortomosaico de 1992, com erros da ordem de 1 metro, seria possível imprimir à escala 

1:5000, sem qualquer problema. Nesta escala, 1 m corresponde a 0.2 mm, que é o erro de 

graficiscmo. Nesta escala os erros dos mosaicos de 1979 e 1939 seriam de 0.4 mm e 0.6 mm 

na escala 1:5000. Apesar de serem superiores ao erro de graficismo ainda poderiam ser 

aceitáveis dados tratar-se de fotografias antigas.  

 

  

 Média Desvio Padrão EMQ 

 X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1939 -0,22 -1,99 3,11 2,35 2,99 3,01 

1979 0,62 0,98 1,94 1,59 1,99 1,84 

1992 0,13 0,44 0,99 0,69 0,97 0,81 

Tabela 6 - Média, Desvio Padrão e Erro Médio Quadrático dos pontos de análise 
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VI. História  

 

Os ortomosaicos são imagens que possuem uma vasta área do território e também fornecem 

um enorme volume de informação.  

A cidade do Porto foi sofrendo ao longo dos anos um crescimento substancial, tanto a nível 

populacional como também económico. Nestes ortomosaicos é possível ver esse 

crescimento ao longo dos anos com a expansão de áreas residenciais, da indústria, do 

comércio, entre outros. Uma das grandes contribuições para o crescimento e alterações da 

cidade pode dever-se ao facto de o Porto possuir uma frente de rio e uma frente de mar, o 

que potenciou o comércio e a transação de mercadorias tanto para a própria cidade como 

para regiões do interior do país. Um desses exemplos foi a necessidade de construção da 

ponte D. Luiz I inaugurada em 1886 e mais tarde da construção da estação de S. Bento em 

1896. A figura 61 mostra a zona do acesso da estação de S. Bento ao tabuleiro superior da 

ponte D. Luiz I, nos mosaicos de 1939, 1979, 1992 e no recente, de 2014. 
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Figura 59 - Avenida para ligar a estação ao tabuleiro superior da ponte 

Como a movimentação em torno destas duas infraestruturas foi necessária a criação de uma 

avenida para ligar a estação ao tabuleiro superior da ponte. Esta já tinha sido delineada em 

1888 assim com a construção da estação. A Câmara começou a fazer algumas expropriações 

no Largo do Corpo da Guarda, mas o projeto foi esquecido. Em 1909 foi considerado urgente 

devido à crise que se vivia na região do Douro.  

Durante vários anos foram feitos diversos projetos para esta zona da cidade. Alguns projetos 

chegaram a ser aprovados pela Câmara do Porto, mas acabavam por cair no esquecimento. 

Em 1947 foram dadas instruções para início das expropriações, demolições, escavações e 

terraplanagens na zona, mas só foi aberta a primeira faixa de rodagem provisória em 1954. 

O Terreiro da Sé, tal como se apresenta nos dias de hoje, foi construído logo após as 

demolições dos vários quarteirões de feição medieval que ainda subsistiam entre a Rua de 

S. Sebastião e a Sé do Porto. [10] 

No ortomosaico de 1939 ainda é possível ver o Largo do Corpo da Guarda antes do começo 

das demolições (1947 – 1949). 
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Figura 60  – Túnel da Ribeira 

Com o início das expropriações para a construção de uma artéria para ligação do tabuleiro 

superior da ponte à estação tiveram também início, em 1947, as obras para a ligação entre a 

Rua do Infante D. Henrique (antiga Rua dos Ingleses) e o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I 

bem como à via marginal. O Túnel da Ribeira, foi o primeiro túnel rodoviário a ser construído 

no nosso país. A sua inauguração ocorreu no dia 28 de maio de 1956.  
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Figura 61  – Rotunda da Boavista / Praça Mouzinho de Albuquerque 

 

Em 1874 foi edificada a sede e oficina da Companhia Carris de Ferro do Porto na atual 

Rotunda da Boavista/Praça Mouzinho de Albuquerque (figura 61), que abriu ao serviço em 

14 de agosto, mas a 3 de novembro do ano seguinte este edifício foi destruído num incêndio. 

Em 1928 é novamente atingido por um incêndio. Foram posteriormente construídas umas 

novas instalações neste local, com novas oficinas, e um total de 20 vias. Inicialmente, também 

se localizavam aqui as oficinas dos autocarros e troleicarros. Em 1988, com a redução dos 

serviços de elétricos, o edifício da Boavista perdeu importância, passando a recolha a ser 

efetuada nas instalações de Massarelos. Em 1999, este edifício foi evacuado e demolido, 

para ser construído, no seu lugar, a Casa da Música. [11] 
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Nas imagens também é possível ver as novas linhas do metro do Porto que foram construídas 

nas antigas linhas de comboio.  

Com estas crescentes alterações na cidade também o comércio local foi sendo alterado e 

reorganizado. Uma das maiores alterações percetíveis nestes ortomosaicos foi a atual Praça 

de Lisboa, antigo Mercado do Anjo.  

 

 

 

Figura 62 – Mercado do Anjo (1939), Mercado (1979), Praça de Lisboa (1992), Praça de Lisboa (2014) 

Ao redor da capela de S. Miguel-o-Anjo instituiu-se, em 1672, o Recolhimento do Anjo 

destinado a acolher viúvas e meninas órfãs filhas de pais nobres.  

Em 1833, D. Pedro IV concedeu à Câmara Municipal do Porto o terreno e a cerca 

pertencentes ao extinto Recolhimento do Anjo, para naquela zona se construir um mercado 

público. O Município deu início em 1837 às obras de construção do mesmo, após a demolição 

do Recolhimento do Anjo. O desenho da área do mercado tinha forma triangular, 

apresentando ao centro um chafariz para uso das vendedeiras. Os lugares de venda 

dispunham-se em redor do espaço envolvente com a frente voltada para o seu interior. O 

Mercado do Anjo abriu ao público em 9 de julho de 1839, sendo os lugares de venda 

arrendados pela Câmara. O mercado funcionou por mais de um século nestas instalações, e 

era considerado um dos espaços mais movimentados da cidade. 
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Em 1936, a necessidade de melhorar do ponto de vista urbanístico nesta zona da cidade, 

levou a Câmara a abrir concurso para a criação de um novo mercado. A transferência do 

Mercado do Anjo para instalações provisórias dá-se em 1948, no local onde funcionara o 

Mercado do Peixe, por sua vez deslocado para a Casa da Roda. 

Com a construção do Mercado do Bom Sucesso em 1952, os vendedores transferem as suas 

bancas para o novo edifício. Devido a este abandono o mercado começou a degradar-se e 

acabou por ser demolido em 1952. 

No início do século XX, houve necessidade de construir um novo mercado por razões de 

ordem urbanística e higiénica.  

Nos terrenos anteriormente ocupados pelo Mercado do Peixe e o Mercado do Anjo, junto à 

Cordoaria, viria a ser construído o Palácio da Justiça. 

 

 

 

Figura 63 – Antigo Mercado do Peixe (1874 – finais anos 50) atual Palácio da Justiça (1958) 
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O Antigo Mercado do Peixe foi construído de raiz em 1874 para receber os peixeiros. Era um 

edifício térreo de cariz neoclássico e que visto da atual Rua de Azevedo de Albuquerque, 

mostrava toda a sua imponência, dada a altura do terreno onde se encontrava. O mercado 

recebia o peixe da costa atlântica, e desta forma os peixeiros podiam ter as condições de 

asseio e higiene necessárias para o comercializar. Na sua frontaria, o Mercado do Peixe 

ostentava o brasão da cidade. Quando este edifício foi demolido em 1952, e para aqui se 

construir o Palácio da Justiça, essa pedra brasonada foi cuidadosamente guardada, e 

colocada na torre da antiga Câmara. 

 

No centro da cidade foi também necessário proceder ao alargamento de vias ou mesmo a 

criação de novas praças.  

 

 

Figura 64 – Rua de Cima do Muro da Trindade 

Rua de Cima do Muro da Trindade foi uma artéria existente na baixa da cidade do Porto, onde 

hoje se localiza a Rua dos Heróis e Mártires de Angola, junto ao edifício da Ordem da 

Trindade. Nos inícios da década de 60, iniciaram-se as demolições do casario que compunha 

a rua de Cima do Muro da Trindade. Durante alguns anos este espaço permaneceu sem 
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qualquer edificação, como podemos ver nos ortomosaicos de 1979 e 1992. Só posteriormente 

é que deu lugar a uma galeria comercial e a um parque de estacionamento. 

 

 

Figura 65 – Praça D. Filipa de Lencastre 

A construção da Praça D. Filipa de Lencastre teve início na década de 40 quando começaram 

as demolições do casario existente no local. No ortomosaico de 1939 é possível identificar 

alguns edifícios nesta zona, do lado da Rua do Almada e do lado da atual Rua de Avis.  

Também a Praça de D. João I foi projetada na década de 40 e no ortomosaico de 1939 é 

possível ver algumas das demolições já realizadas. Até a data do ortomosaico de 1992 a 

praça ainda permanece com o desenho inicial, só posteriormente é redesenhada e é retirada 

a circulação rodoviária pelo meio da praça.  

 

 

Figura 66 – Praça de D. João I (1940) 

Com o desenvolvimento e crescimento da cidade foi necessário a construção e reabilitação 

de outros edifícios. Uma das áreas onde podemos ver grandes desenvolvimentos através 

destes ortomosaicos foi na cultura e lazer. Com o seu crescimento a cidade teve necessidade 

de construir algumas infraestruturas. Como primeiro exemplo o atual Pavilhão Rosa Mota. É 

um edifício que por vezes causa grande controvérsia quando é lembrado o antigo Palácio de 

Cristal.  
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Figura 67 – Palácio de Cristal (1939), Pavilhão Rosa Mota (1979), Pavilhão Rosa Mota (1992), Pavilhão Rosa 
Mota (2014) 

O Palácio de Cristal, da autoria do arquiteto inglês Thomas Dillen Jones, foi construído em 

1865, em granito, ferro e vidro, tendo sido inspirado no Crystal Palace londrino. Media 150 

metros de comprimento por 72 metros de largura e era dividido em três naves. Este edifício 

foi demolido em 1951 para dar lugar ao Pavilhão dos Desportos, hoje Pavilhão Rosa Mota. 
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Figura 68 – Coliseu do Porto 

Alguns anos antes tinham começado as obras para a construção do Coliseu do Porto. A 

construção iniciou-se em 1937 com as propostas apresentadas por José Porto, Jan Wils e a 

reprovada proposta de Júlio José de Brito e só em 1939 o arquiteto Cassiano Branco é 

convidado a resolver o projeto, reutilizando a caixa já construída que delimita a sala de 

espetáculos, o palco e os corredores, reorganizando a articulação vertical do edifício. No 

ortomosaico de 1939 o edifício encontra-se em construção tendo sido este finalizado em 

1941. 

 

 

Figura 69  – Salão High-Life (1908 – 1944) - Cinema Batalha (1947) 

Nesta altura também outro edifício de espetáculos viria a sofrer grandes alterações. Foi em 

29 fevereiro de 1908 que o atual Cinema Batalha era transferido para a Praça da Batalha 

ainda com a designação de "Novo Salão High-Life" e que pouco tempo depois, em 1913, 

daria lugar ao primitivo Cinema Batalha. Em 1944, este edifício é demolido sendo 

apresentado ainda no mesmo ano um projeto para o novo edifício. O projeto apresentado na 

Câmara Municipal do Porto é da autoria do arquiteto Artur Andrade e assinado o termo de 

responsabilidade pelo engenheiro civil Bernardino de Barros Machado. As obras decorreram 

entre 1944 e 1947. Este novo edifício mantém-se até aos dias de hoje. [11] 
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Figura 70 – Igreja da Imaculada Conceição nos anos de 1939, 1979, 1992, 2014 respetivamente 

Outro edifício emblemático da cidade foi iniciado na mesma altura numa zona da cidade do 

Porto em pleno desenvolvimento. 

Entre 1938 e 1947, e segundo o projeto do arquiteto francês frei Paul Bellot, iniciou-se a 

construção da Igreja da Imaculada Conceição, do lado poente da Praça do Marquês de 

Pombal (Figura 70). A igreja faz lembrar os templos góticos. 

Com o aumento da população na cidade o Hospital Santa Maria, que teve início em 1900, é 

obrigado a ampliar as suas infraestruturas e renovar-se ao logo dos anos. O hospital teve a 

sua primeira ampliação entre os anos de 1930 e 1940 e é possível ver as obras já concluídas 

no primeiro ortomosaico de 1939.  
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Figura 71 – Hospital de Santa Maria 

Durante os seguintes anos o hospital sofre um grande alargamento com a construção de um 

Pavilhão para Senhoras entre 1947 e 1950. Em 1960 dá-se a construção de um edifício junto 

ao hospital para a Escola Superior de Enfermagem.  Estas alterações são visíveis no 

ortomosaico de 1979 e mantendo-se no ortomosaico de 1992, pois só em 2006 é que se 

deram início as grandes obras no hospital com a demolição do velho edifício e construção 

das novas instalações finalizadas em 2010. [12] 

 

 

 
Figura 72 – Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro  
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O Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro foi um estádio multiuso no Porto, construído em 1932. 

O estádio pertenceu ao Sport Comércio e Salgueiros. Sofreu algumas renovações em 1984 

e em 1999. Chegou a ter capacidade para 11 mil pessoas. Em 2006 parte do terreno foi 

comprado pela empresa do Metro do Porto para construção de uma estação no mesmo local. 
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VII. Conclusão 

 

Durante o decorrer do estágio foram criados três ortomosaicos que podem ser utilizados como 

camadas de informação geográfica num SIG. Este trabalho pode ter interesse para a 

utilização em trabalhos atuais da Câmara Municipal do Porto, tendo também um caracter 

importante para conservação destas imagens. A metodologia adotada mostrou ser bastante 

útil para este tipo de arquivos históricos de fotografias. 

A resolução das imagens, que foram digitalizadas num scanner comum, foram relativamente 

baixas (300 ou 600 dpi). Caso tivessem sido digitalizadas num scanner fotogramétrico poderia 

ter-se obtido informação mais detalhada, contudo os resultados foram bons, tendo em conta 

o que se pretendia para incluir no SIG da CMP, ou para fazer impressões gráficas em escalas 

médias, como 1:5000 ou 1:10000. 

O trabalho incluiu uma parte largamente manual, que foi a identificação de marcas fiduciais 

em todas as fotografias. Os passos seguintes de preparação das fotografias para o programa 

Agisoft Photoscan foram automáticos. O processamento neste programa foi no geral 

automático, tendo sido manual a parte da identificação e inserção dos pontos de controlo. 

Estas fases manuais demoraram algum tempo, contudo, dado que foram feitas com todo o 

cuidado e atenção possível, permitiram garantir um bom rigor no resultado. Os pontos de 

controlo, foram recolhidos na cartografia ou nos ortofotos atuais. Processando todas as 

fotografias de um dado voo, ou pelo menos em blocos com muitas fotografias em conjunto, 

permite que o número de pontos seja relativamente pequeno, de poucas dezenas. Este facto 

é importante porque na maior parte das vezes, e dadas as alterações sofridas na cidade, é 

muito difícil encontrar pontos bem definidos que sejam comuns a objetos atuais. 

Na análise qualitativa visual realizada, a concordância foi muito boa. Os erros médios 

quadráticos planimétricos foram de aproximadamente 1 metro nos voos mais recentes e de 

cerca de 3 metros no orto de 1939. Apesar disso a confrontação com ortos das restantes 

épocas, e os ortos atuais (2014) permitiu identificar muitos aspetos importantes da evolução 

da cidade. 
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