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Resumo 

Atualmente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desempenham um 

papel preponderante nas Instituições de Ensino Superior (IES) e o seu desempenho 

está diretamente dependente da infraestrutura de rede dados (passiva e ativa) que a 

suporta. Neste contexto é fundamental ter conhecimento preciso da localização física 

de cada componente da infraestrutura, bem como ter acesso célere à informação que a 

caracteriza, mormente quando se visa a resolução de um incidente.  

Face ao exposto, o desiderato do presente estudo é idealizar e propor uma solução 

simples e expedita que contribua para uma gestão eficiente da infraestrutura de rede de 

dados de um edifício na perspetiva da IES.  

A solução apresentada contempla a aplicação de técnicas de deteção remota para a 

obtenção e/ou tratamento da informação, onde se evidenciam as novas técnicas da 

fotogrametria, aérea e terrestre, sistemas globais de navegação por satélite e sistemas 

de informação geográfica. 

Os métodos fotogramétricos foram aplicados no edifício principal da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto para obtenção de imagens aéreas, adquiridas via 

drone, e imagens terrestres, adquiridas com recurso a uma câmara fotográfica. 

Decorrente deste trabalho foi possível obter modelos tridimensionais georreferenciados 

de grande rigor posicional e detalhe geométrico, que foram posteriormente combinados 

com outras camadas de informação já existentes que concorrem para a gestão da 

infraestrutura da rede de dados. 

 

Palavras-chave: Infraestrutura de Rede de Dados, Deteção Remota, Fotogrametria, 

Drone, Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS), Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG).   
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Abstract 

Nowadays, Information and Communication Technologies (ICT) play a major role in 

Higher Education Institutions (HEIs) and their performance is directly dependent on the 

data network infrastructure (passive and active) that supports it. In this context, it is 

essential to have accurate knowledge of the physical location of each infrastructure 

component, as well as to have quick access to the information that characterizes it, 

especially when we seek to solve an incident. 

Given the above, the aim of the present study is to design and propose a simple and 

expeditious solution that contributes to the efficient management of a building's data 

network infrastructure from the perspective of an HEI. 

The presented solution contemplates the application of remote sensing techniques for 

gathering and / or processing information, highlighting the new techniques of aerial and 

terrestrial photogrammetry, global navigation satellite systems and geographic 

information systems. 

The photogrammetric methods were applied in the main building of the School of 

Economics and Management of the University of Porto to obtain aerial images, acquired 

via drone, and terrestrial images, acquired using a photo camera. As a result of this work 

it was possible to obtain georeferenced three-dimensional models with great positional 

accuracy and geometric detail, which were subsequently combined with other existing 

layers of information that also contribute to the management of the data network 

infrastructure. 

 

Key-words: Data Network Infrastructure, Remote Sensing, Photogrammetry, Drone, 

Global Navigation Satellite System (GNSS), Geographic Information Systems (GIS).   
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1. Introdução 
Atualmente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desempenham um 

papel preponderante nas Instituições de Ensino Superior (IES) e o seu desempenho 

está diretamente dependente da infraestrutura de rede de dados que as suportam, 

nomeadamente do equipamento ativo (ex. switchs) e da cablagem estruturada (ex. 

cablagem, painéis e bastidores).  

Neste contexto, para a resolução de um incidente numa das componentes de rede de 

dados no menor espaço de tempo, é fundamental ter conhecimento preciso da 

localização física de cada componente da infraestrutura de rede, bem como ter acesso 

célere à informação que a caracteriza.  

No entanto, estes requisitos nem sempre são concomitantemente considerados e 

sendo-o, são normalmente observados separadamente, decorrente do registo da 

informação e o seu tratamento ser realizado por serviços distintos dentro de uma 

organização. Esta realidade dificulta o acesso assertivo à informação necessária para 

análise de um incidente e envolve normalmente vários serviços para a sua resolução. 

De referir que se entende como incidente, uma interrupção não planeada num 

determinado serviço ou redução da sua qualidade. 

Face ao exposto, o desiderato deste estudo foi idealizar e propor uma solução que 

permitisse uma gestão eficiente da infraestrutura de rede de dados de um edifício e 

subsequentemente permitir uma resposta rápida e assertiva a eventuais incidentes de 

forma a minimizar o impacto na organização (Van Bon et al., 2008).  

O objeto de estudo foi o edifício principal da Faculdade de Economia da Universidade 

do Porto (FEP) e a solução proposta pretende satisfazer fundamentalmente as 

seguintes condições: 

 

 Integrar toda a informação necessária à caracterização da infraestrutura de rede 

de dados na ótica da IES; 

 Não ser complexa; 

 Facilitar o acesso e gestão da informação; 

 Garantir escalabilidade. 

 

Para o efeito e considerando que infraestrutura de rede de dados contempla o espaço 

exterior e interior do edifício, a obtenção e/ou tratamento da informação envolveu a 

aplicação de técnicas de deteção remota (Fig. 1), onde se evidenciam as novas técnicas 

da fotogrametria, aérea e terrestre, sistemas globais de navegação por satélite e 

sistemas de informação geográfica. 
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Os métodos fotogramétricos foram aplicados no edifício principal da FEP para obtenção 

de imagens aéreas, adquiridas via drone, e imagens terrestres, adquiridas com recurso 

a uma câmara fotográfica.  

 

 

Fig. 1- Processo de deteção remota (Jensen, 2009). 

 

Decorrente deste trabalho foi possível obter modelos tridimensionais georreferenciados 

de grande rigor posicional e detalhe geométrico, que foram posteriormente combinados 

com outras camadas de informação já existentes que concorrem para gestão da 

infraestrutura da rede de dados. 

 

1.1 Objeto de estudo e motivação 

O edifício principal da FEP está situado no Campus da Asprela da Universidade do 

Porto, na zona Nordeste da cidade (Fig. 2). Foi projetado por Alfredo Viana de Lima, 

mestre, arquiteto e figura de topo no panorama modernista português nas décadas de 

quarenta a oitenta do séc. XX.  
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Fig. 2 - Campus da FEP (Fonte: Google Maps. Consultado em janeiro 2019). 

 

Inaugurado em 1974 e classificado como de interesse público nacional reconhecido por 

Decreto-Lei no ano 2013, ocupa uma parcela de terreno com cerca de 45.000m2 com 

uma área de implantação de cerca de 7.900m².  

Aquando da realização deste trabalho, o edifício encontrava-se a ser alvo de trabalhos 

de reabilitação que visavam principalmente mitigar patologias construtivas e falhas no 

funcionamento das infraestruturas. Nestas últimas, incluíam-se as relativas à rede 

estruturada de dados, estando previsto no projeto de reabilitação a instalação das 

seguintes componentes: 

 

 Cabo UTP: 51.169 metros; 

 Cabo FO: 2.760 metros; 

 Pontos de Rede: 1.124 unidades; 

 Bastidores: 6 unidades; 

 Switchs: 27 unidades. 
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Fig. 3 - Diagrama simplificado da infraestrutura da rede de dados (Fonte: Projeto de reabilitação do edifício da FEP. 
Consultado em janeiro 2019). 

 

Considerando que para uma gestão eficaz de uma infraestrutura de rede de dados (Fig. 

3) é fundamental não desassociar a sua representação espacial, a motivação para a 

realização deste trabalho compreende essencialmente dois níveis:  

i. Pessoal, de desenvolvimento e investigação na área de formação académica do 

autor; e 

ii. Profissional, pois é nossa convicção que o presente estudo vai ao encontro das 

necessidades da instituição.     
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1.2 Estrutura da tese 

Com o intuito de simplificar a organização e interpretação do trabalho desenvolvido, a 

estrutura da dissertação será descrita em cinco capítulos.  

Para além da introdução, onde se tenta explicar o desígnio do presente estudo, serão 

abordados nos capítulos subsequentes os temas que sustentaram o trabalho 

desenvolvido e onde, sempre que se justificou, se evidenciou as principais dificuldades 

encontradas.  

O capitulo 2 pretende evidenciar o estado da arte de cada uma das ciências e/ou 

técnicas que foram aplicadas no presente trabalho e de relevância para a sua execução, 

com principal enfoque nas novas técnicas da fotogrametria, aérea e terrestre. 

No capitulo 3, compilação e analise da informação, pretendeu-se descrever as 

metodologias utilizadas para a recolha da informação georreferenciada necessária para 

o projeto, fazendo distinção dos procedimentos realizados para a obtenção da 

informação no exterior e no interior do edifício.  

No capitulo 4 apresenta-se uma proposta para a gestão da informação entretanto 

compilada. 

Para finalizar, no capitulo 5 são referidas as conclusões resultantes do trabalho 

desenvolvido, bem como as perspetivas futuras, nomeadamente a possibilidade de 

alargar a solução proposta para acomodar outro tipo de informação relevante para a 

instituição.  
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2. Estado da arte 

Para o desenvolvimento deste trabalho houve necessidade de aferir o estado da arte 

de cada uma das ciências e/ou técnicas que poderiam ser aplicadas, destacando-se 

as mais relevantes para a sua execução.  

 

2.1 Fotogrametria 

Os veículos aéreos não tripulados (VANT), comummente conhecidos por drones, 

constituíram nos últimos 10 anos uma revolução na produção de informação geo-

espacial por via fotogramétrica (Colomina & Molina, 2014). Aliada aos desenvolvimentos 

dessas novas plataformas aéreas autónomas surgiram também novos algoritmos 

originados na visão computacional (Lowe, 2004) e que foram adotados pela 

fotogrametria de forma a gerarem, de forma essencialmente automática, nuvens de 

pontos com um grande detalhe e com uma grande exatidão posicional. Combinando 

imagens verticais e imagens oblíquas tornou-se possível modelar com grande rigor o 

exterior dos edifícios, contribuindo assim para os modelos virtuais de cidade (Aicardi et 

al., 2016). A figura 4 mostra as técnicas disponíveis, sensores e plataformas para 

gravação em 3D, de acordo com as dimensões e complexidade da área de estudo, 

evidenciando-se o posicionamento dos VANT’s, em inglês UAV’s, como uma alternativa 

à fotogrametria aérea tripulada clássica para mapeamento terrestre de grandes escalas. 

 

 

Fig. 4 – Técnicas disponíveis, sensores e plataformas para gravação em 3D, de acordo com as dimensões e 
complexidade da área de estudo (Nex & Remondino, 2014). 
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Um aspeto a explorar para a completa modelação de edifícios são os métodos de 

levantamento indoor (Tsai et al., 2015). O mapeamento móvel com base na 

reconstrução 3D a partir de imagens, usa métodos semelhantes aos usados no 

processamento de imagens de UAVs. As nuvens de pontos obtidas por técnicas aéreas 

(UAVs) e por técnicas terrestres (laser scanning ou fotogrametria terrestre) podem ser 

combinadas numa nuvem única, de forma a unificar e detalhar os modelos 

tridimensionais de edifícios (Persad & Armenakis, 2015). 
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2.2 Sistema Global de Navegação por Satélite  

O Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) corresponde a uma constelação 

de satélites que transmitem dados de posicionamento e tempo aos recetores GNSS. Os 

recetores posteriormente utilizam os dados transmitidos para determinar a localização. 

Por definição, os GNSS fornecem cobertura global e incluem o Galileo da Europa, o 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos EUA, o Global'naya Navigatsionnaya 

Sputnikovaya Sistema (GLONASS) da Rússia e o Sistema de Navegação por Satélite 

BeiDou da China. 

Atualmente, e como demonstrado na figura 5, estavam no final de 2017 em operação 

mais de 100 satélites GNSS. 

 

 

Fig. 5 – GNSS: Satélites em operação (Fonte: GSA’s GNSS User Technology Report Issue 2. Consultado em setembro 

2019). 

 

O desempenho do GNSS é avaliado através dos seguintes critérios: 

 

 Exatidão: a diferença entre a posição medida e real do recetor, velocidade ou 

tempo; 

 Integridade: a capacidade de fornecer confiança e, no caso de uma anomalia 

nos dados de posicionamento, um alarme; 
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 Continuidade: a capacidade de funcionar sem interrupções; 

 Disponibilidade: a percentagem de tempo em que o sinal cumpre os critérios 

de precisão, integridade e continuidade. 

 

 

 

Fig. 6 – Segmentos GNSS (Fonte: tersus-gnss.Consultado em setembro 2019). 

 

Em Portugal a Direção-Geral do Território (DGT) é responsável pela Rede Nacional de 

Estações Permanentes GNSS (ReNEP), rede que é constituída atualmente por 48 

estações com uma configuração que permite uma cobertura eficaz do território nacional. 

A ReNEP tem como principais objetivos, a manutenção do referencial geodésico 

nacional e o fornecimento de dados para trabalhos de posicionamento, permitindo aos 

diferentes tipos de utilizadores de equipamentos GPS aceder facilmente ao referencial 

geodésico ETRS89/PT-TM06 quer em tempo real, Real Time Kinematic (RTK), quer em 

pós-processamento, ficheiros RINEX (Martins, Bernardes, Chaves, & Patrício, 2015). O 

acesso a esta informação é no âmbito de um serviço público prestado pela DGT. 

De acordo com estudos entretanto realizados, ficou demonstrado que a ReNEP 

proporciona um posicionamento em RTK com uma precisão planimétrica melhor que 5 

cm (Vasconcelos, Bernardes, & Patrício, 2012). Ao longo deste trabalho o uso que foi 

feito da RENEP permitiu obter sempre níveis de precisão superiores a este valor. 

De referir ainda que a ReNEP contempla algumas estações que pertencem a redes 

internacionais da maior relevância para a definição dos sistemas de referência globais 

e regionais, a EUREF Permanent Network (EPN) e à International GNSS Service (IGS).  
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2.3 Sistema de Informação Geográfica 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema de apoio à decisão que tem 

como base informação georreferenciada.  A localização da informação ou informação 

espacial e todos os restantes atributos que estão relacionados com esta localização são 

componentes importantes para o SIG. A principal diferença entre um SIG e outros 

sistemas de informação é que num SIG a informação é georreferenciada. (Liu et al., 

2017). A informação organiza-se de forma temática, isto é, cada conjunto de dados 

refere-se a dados de um mesmo tipo geométrico (pontos, linhas ou polígonos) e 

representante de entidades com um conteúdo temático uniforme. A figura 7 ilustra a 

integração de diferentes conjuntos de temas por via a sua representação num sistema 

de referência comum. 

 

 

Fig. 7 - SIG: Níveis de representação dos dados (Fonte U.S. Geological Survey. Consultado em setembro 2019).  

 

Adicionalmente num SIG é possível realizar operações de apoio à gestão uma vez que 

todos os dados nele incorporados, em formato vetorial ou raster, podem ser combinados 

facilitando pesquisas e analises espaciais, bem como criar soluções de suporte à 

tomada de decisões.  

Atualmente e segundo a informação disponibilizada no portal Finances Online, o 

software SIG mais utilizado é o ArcGIS da empresa Environmental Systems Research 

Institute (ESRI). Este programa está acessível à comunidade de estudantes e docentes 
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da Universidade do Porto, por via de um protocolo estabelecido com a ESRI Portugal, 

representante da empresa no nosso país. Por essa razão este software será utilizado 

na integração e tratamento dos diferentes temas de informação utilizados neste 

trabalho. Naturalmente que, existindo outros programas deste âmbito, alguns de código 

aberto e acesso gratuito, facilmente se adaptaria para outras plataformas o trabalho aqui 

apresentado. 

 

2.4 Building Information Modeling  

Atualmente quando se menciona modelação de edifícios é difícil não aludir o conceito 

Building Information Modelling (BIM). O conceito BIM, e como ilustrado na figura 8, prevê 

a criação de um modelo virtual preciso de um edifício tendo em vista o apoio à gestão 

eficaz do seu ciclo de vida, abrangendo a fase de projeto, de construção e, pós obras, 

de operação/manutenção. Trata-se de um conceito que congrega processos complexos 

pelo que é importante a colaboração efetiva de todos os atores envolvidos, 

nomeadamente na área da arquitetura, engenharia e construção (BIM application: D4.3, 

2017). Na prática as metodologias BIM visam apoiar os diferentes atores a visualizar o 

que deve ser construído em ambiente simulado, identificando possíveis problemas de 

projeto, construção ou operação (Azhar, 2011). 

 

 

Fig. 8 - Fases BIM (Fonte: Projeto MORE-CONNECT, Work Package D4.3. Consultado em dezembro de 2019). 
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Não obstante do BIM estar em voga desde do inicio da presente década, em Portugal 

tem vindo a ser mais debatido a partir de 2016, com a criação de congressos 

específicos, destacando-se o Congresso Português de ‘Building Information Modelling’ 

(http://www.ptbim.org/). 

 

Face à complexidade associada ao BIM e à fase adiantada dos trabalhos de reabilitação 

em que o edifício alvo de estudo se encontrava aquando a realização do presente 

trabalho, o autor apenas faz uma breve referencia ao conceito, não o utilizando para a 

elaboração do seu trabalho. 

 

  

http://www.ptbim.org/
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3. Recolha, compilação e análise da informação 

O presente capitulo descreve as técnicas e/ou metodologias utilizadas para a recolha 

da informação georreferenciada do edifício em estudo, distinguindo o trabalho realizado 

para obtenção da informação no espaço exterior e interior do edifício.  

 

3.1 Espaço exterior 

Para a aquisição de imagens com recurso a veículos aéreos não tripulados (drones) na 

área do presente estudo foi necessário um planeamento prévio do trabalho que 

contemplou numa primeira fase, o cumprimento de um formalismo legal e depois o 

planeamento e execução do voo.  

Posteriormente procedeu-se à aquisição de imagens da fachada do edifício principal da 

FEP com recurso a uma câmara fotográfica. 

As imagens obtidas em ambos os trabalhos foram processadas posteriormente no 

programa Agisoft Photoscan, programa frequentemente usado no processamento de 

imagens obtidas com drones. 

 

3.1.1 Fotogrametria Aérea -  Drone  

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece regras de segurança 

obrigatórias para a utilização de aeronaves pilotadas remotamente. Entre estas regras 

os operadores de RPA (Remotely Piloted Aircraft) podem consultar as restrições de 

altura de voo existentes em território nacional. Na área do presente estudo, classificada 

pela ANAC como “Aeroporto do Porto – Área 2”, são permitidos voos até 60 metros 

acima da superfície (Fig. 9), pelo que não houve necessidade de requerer à ANAC um 

pedido excecional.   

 

Fig. 9 - RPA restrições de voo na área de estudo (Fonte: ANAC. Consultado em dezembro 2018). 
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No entanto, como o âmbito do trabalho visava concomitantemente a recolha de imagens 

foi necessário requerer adicionalmente autorização à Autoridade Aeronáutica Nacional 

(AAN). O pedido, registado com número 14002/2019 (Fig. 10), foi deferido pelo que os 

pressupostos legais para levantamento foram cumpridos, Anexo I.  

 

Fig. 10 - Área poligonal associada à autorização da AAN com o número 14002/2019. 

 

A recolha das imagens foi realizada com recurso ao drone DJI Phantom 4 Pro (Tabela 

1) e englobou a execução de dois voos, um vertical e outro oblíquo, previamente 

planeados/configurados na aplicação Pix4Dcapture de modo a garantir uma cobertura 

estereoscópica adequada como se evidencia na tabela 2 e 3.  

 

 

DJI Phantom 4 Pro - Câmara 

Modelo: FC6310 

Tamanho da fotografia:  5472 x 3648 pixéis  

Distância focal: 8.8 mm 

Dimensão do sensor: 13.2 mm x 8.8 mm 

Bandas: RGB 

 

Tabela 1 - Principais características da câmara do drone DJI PHANTOM 4 Pro. 
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Os voos foram realizados de forma autónoma, com base no recetor GNSS de 

navegação do drone. Para mitigar ruído nas imagens, por exemplo grande tráfego 

rodoviário e circulação de pessoas, os voos foram realizados num domingo, durante o 

período da manhã.     

 

 

 

 Sobreposição longitudinal: 80% 

 Sobreposição lateral: 70% 

 Altura: 60 metros 

 Tamanho do Pixel: 1,6 cm 

 Inclinação da câmara: 90º 

 N.º de imagens: 302 

 Área: ≈ 0,057 km2 

 Duração do voo: ≈15 minutos 

 

 

Tabela 2 - Voo n.º 1: planeamento do voo para aquisição de imagens verticais. 

 

 

 

 Sobreposição longitudinal: 80% 

 Sobreposição lateral: 70% 

 Altura: 60 metros 

 Tamanho do Pixel: 1,6 cm 

 Inclinação da câmara: 72º 

 N.º de imagens: 128 

 Área: ≈ 0,019 km2 

 Duração do voo: ≈7 minutos 

 

 

Tabela 3 - Voo n.º 2: planeamento do voo para aquisição de imagens oblíquas. 

 

Numa fase posterior procedeu-se à recolha de pontos fotogramétricos com recurso a 

um recetor GNSS de dupla frequência (Trimble R6-3) no modo RTK, com correção 

diferencial em tempo real difundida pela Rede Nacional de Estações Permanentes 

(ReNEP). A estação mais próxima da área de estudo está localizada em Vila Nova de 

Gaia, distando aproximadamente 7,8 Km (Fig. 11). 
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Fig. 11 - Estação de Vila Nova de Gaia (fonte: ReNEP. Consultado em janeiro 2019). 

 

Nas situações de levantamento de locais de características naturais, como praias ou 

terrenos agrícolas, é normalmente necessário recorrer a pontos pré-sinalizados, uma 

vez que dificilmente existem no terreno objetos que permitam a definição de pontos 

identificáveis com grande rigor no terreno e na imagem (Gonçalves & Henriques, 2015). 

No caso concreto, tratando-se de um ambiente construído, optou-se por adquirir as 

imagens sem colocação prévia de marcas artificiais no terreno. 

Foram no total recolhidos 12 pontos fotogramétricos (Tabela 4) dispersos pela área de 

estudo perfeitamente visíveis no terreno e que identificam essencialmente vértices de 

passeios, caixas de visita permanentes e sinalização horizontal da rede viária (ex. 

passadeiras). 
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PONTO M P HMSL 

pf01 -38997,869 167497,988 128,929 

pf02 -38995,303 167504,319 128,886 

pf03 -39083,341 167552,469 113,795 

pf04 -39100,567 167509,065 113,686 

pf05 -39130,566 167433,452 113,792 

pf06 -39174,682 167432,289 114,100 

pf07 -39179,293 167523,702 112,904 

pf08 -39142,070 167623,781 112,552 

pf09 -38970,230 167570,641 116,924 

pf10 -38945,951 167433,274 114,483 

pf11 -38898,769 167381,169 117,651 

pf12 -38924,514 167305,361 117,370 

 

Tabela 4 - Pontos fotogramétricos. 

 

Na tabela 5 pode ver-se um exemplo de um ponto fotogramétrico, nomeadamente o 

“pf08”.  

As coordenadas consideradas são no sistema nacional (ETRS89/PT-TM06) e a altitude 

é a altitude ortométrica no datum altimétrico nacional (HMSL). O sistema RTK utilizado 

começa por calcular altitudes acima do elipsoide, que são posteriormente reduzidas a 

altitudes ortométricas, através da subtração do modelo de geoide nacional, incluído na 

caderneta do aparelho. 
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pf08 – Esquina de caixa de visita permanente 

 

 

 

 

 

 

  

M = -39142,070          P = 167623,781               HMSL= 112,552 

 

Tabela 5 - Exemplo de um ponto fotogramétrico. 
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3.1.2 Fotogrametria Terrestre - Câmara Fotográfica  

As imagens aéreas, pelo facto de a câmara ser uma grande angular e por algumas fotos 

terem também alguma obliquidade, permitem que a nuvem de pontos extraída mostre 

alguma informação das fachadas. Contudo o detalhe é limitado, se se vier a pretender 

um modelo muito realista do exterior de todo o edifício. No sentido de recolher 

informação detalhada das fachadas optou-se pela abordagem da fotogrametria 

terrestre. 

A recolha de imagens da fachada do edifício foi realizada com recurso a uma câmara 

fotográfica GoPro Hero5. Algumas especificações da câmara utilizada estão listadas na 

tabela 6. 

  

 

 

(Fonte: GoPro) 

GoPro Hero5  

Modelo: HERO5 

Tamanho da fotografia:  4000 x 3000 pixéis  

Distância focal: 3 milímetros 

Tamanho do sensor: 4.5 mm x 6.2 mm 

Bandas: RGB  

 

Tabela 6 - Principais características da câmara GoPro Hero5. 

 

A aquisição de imagens foi realizada em modo continuo estando a câmara configurada 

para adquirir imagens a cada segundo. O levantamento teve a duração aproximada de 

20 minutos e foram obtidas um total 1344 imagens. 

Durante a execução do trabalho tentou-se garantir que a câmara tivesse uma distância 

e altura constante durante o processo de aquisição das fotografias. No entanto esta 

intenção nem sempre foi possível atender uma vez que decorrente dos trabalhos de 

reabilitação do edifício o perímetro do edifício estava com barreiras de segurança, como 

o demonstrado na figura 12. De qualquer forma, os algoritmos disponíveis no software 

utilizado, vindos da visão computacional, admitem imagens com orientações muito 

diversas, sendo apenas necessário que haja grande redundância, ou seja, que o mesmo 

ponto apareça em muitas fotos. Isso acontece sempre, dada a grande cadência, pelo 

que não se esperavam problemas para a extração de uma nuvem de pontos. 
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Fig. 12 - FEP: Barreira de segurança. 

 

As câmaras de ação são conhecidas pelo facto de apresentarem distorções 

significativas. Este facto decorre do campo de exposição/visão ser grande (câmara do 

tipo grande angular). A câmara utilizada possui um modo de aquisição designado como 

“linear”, que consiste na aplicação de um modelo matemático de remoção da distorção 

radial à custa de uma redução de campo. Isso é confirmado observando na figura 12 o 

facto de que linhas que sabemos serem retas no espaço objeto mantêm-se como retas 

no espaço imagem. Este tipo de imagem é mais favorável para a fotogrametria, uma 

vez que alguma distorção remanescente será pequena e mais fácil de modelar. 
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3.1.3 Processamento das imagens 

O processamento fotogramétrico das imagens foi efetuado no programa Agisoft 

Photoscan (Agisoft, 2018), que é uma aplicação profissional que permite a modelação 

a três dimensões (3D) de informação a partir de imagens estáticas, permitindo a geração 

de vários conjuntos de dados, como por exemplo, superfícies 3D, ortomosaicos e 

Modelos Digitais de Terreno (DEM).  

Inicialmente é feita uma operação de determinação de pontos homólogos entre imagens 

sucessivas, usando algoritmos do tipo do Scale-Invariant Feature Transform (SIFT). 

São então inseridos os pontos fotogramétricos, que deverão ser identificados em todas 

as fotos em que são visíveis. Esta tarefa é relativamente simples, uma vez que são 

conhecidas as posições aproximadas dos centros de projeção, obtidas pelo sistema 

GNSS de navegação do drone. Com os pontos fotogramétricos e os pontos homólogos 

é possível fazer então um ajuste de feixes em que são determinados os parâmetros de 

orientação externa rigorosos de todas as fotos, necessários para a correta 

georreferenciação dos dados a extrair do trabalho. Trata-se de um processo de ajuste 

de mínimos quadrados, do qual resultam resíduos. 

A raiz quadrada do erro médio quadrático (REMQ) nos pontos de controlo, obtido no 

processo de triangulação aérea, é apresentado na tabela 7 e no relatório fornecido pelo 

programa Agisoft Photoscan, Anexo II. 

Estatística  𝒆𝑿 (m) 𝒆𝒀 (m) 𝒆𝑿𝒀 (m) 𝒆𝑯 (m) Total (m) 

REMQ 0,025 0,018 0,031 0,026 0,041 

 

Tabela 7 - REMQ dos 12 pontos fotogramétricos. 

Mediante estes valores de erro, na ordem de grandeza da dimensão do pixel no terreno 

(1,6 cm), decidiu-se aceitar o resultado, mantendo-se estes parâmetros de calibração 

da câmara para futuros trabalhos. 

O ajuste de feixes pode incorporar também uma auto-calibração da câmara, que neste 

caso foi necessário, já que não era conhecida uma calibração prévia. A tabela 8 inclui 

os parâmetros obtidos na auto-calibração. Foram considerados a correção à distância 

focal (F), a posição do ponto principal (Cx, Cy), os coeficientes do polinómio da distorção 

radial (K1, K2, K3) e da distorção tangencial (P1, P2). O programa escolhe o conjunto 

de parâmetros que melhor se ajusta às observações.  
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Parâmetros da câmara 

F 3657.640 

Cx -0.008 B1 0 

Cy 6.437 B2 0 

K1 -0.00171666 P1 -0.00022349 

K2 -0.00310683 P2 0.00060441 

K3 0.00412782 P3 0 

K4 0 P4 0 
 

Tabela 8 - Parâmetros da câmara FC6310 (drone DJI PHANTOM 4 Pro). 

No sentido de determinar o rigor destes parâmetros de orientação, optou-se por avaliar 

o seu desempenho na continuação do processo de mapeamento. A fase seguinte é a 

extração de uma nuvem densa de pontos, que já faz uma representação detalhada do 

edifício. A figura 13 mostra a nuvem de pontos obtida.  

 

Fig. 13 - Agisoft Photoscan: Resultado do processamento das imagens após registo dos pontos fotogramétricos.  

 

A nuvem de pontos, apesar da sua elevada densidade, é uma representação 

descontínua. A fase seguinte é a geração de um Modelo Digital de Superfície (MDS) na 

forma de rede de triângulos, que pode ser exportado na forma de grelha regular de 

altitudes. A fase final do processamento consiste na ortorretificação das imagens, com 

base no MDS, e na geração de um mosaico contínuo composto com essas imagens 

ortorretificadas. Por se tratar de uma ortorretificação com um MDS que representa os 

edifícios, e não apenas o terreno, eles podem ser representados ortogonalmente. O 

ortomosaico é assim designado como um “orto verdadeiro”. 
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Estes dois produtos de informação geográfica, MDS e ortomosaico, podem ser 

exportados e integrados num sistema de informação geográfica. Posteriormente 

descreve-se a análise posicional destes dados. 

 

No que concerne à fotogrametria terrestre, o processamento apenas contemplou as 

imagens obtidas com recurso à câmara GoPro. Dadas as limitações físicas da área em 

estudo não houve a possibilidade de proceder à recolha de pontos de controlo. As 

imagens foram, portanto, processadas num sistema de referência arbitrário local. A 

figura 14 mostra a nuvem densa de pontos obtida com as imagens da câmara GoPro. 

Este processamento teve duração de cerca de um dia, num computador com os 

seguintes recursos: processador i7, 64 Gb de RAM e placa de vídeo Nvidia Geforce 960. 

A informação extraída inclui muitos pontos fora do edifício: pontos na vegetação, pontos 

de objetos das obras e pontos resultantes de ruído. Fez-se alguma edição manual desta 

informação, mas a sua utilização eficiente nos trabalhos de gestão das infraestruturas 

do edifício exigiria um grande volume de edição para a remoção dos referidos pontos 

extra de ruído, para a qual não houve tempo. 

 

 

Fig. 14 - FEP: Modelo tridimensional da fachada do edifício principal, obtido com imagens terrestres. 

 

  



Universidade do Porto 
Modelação de um edifício com recurso a técnicas de deteção remota: uma proposta para a gestão 

das infraestruturas de rede de dados 

33 

 

3.2 Espaço interior  

Para a representação do interior do edifício, nomeadamente a planimetria dos espaços, 

recorreu-se às plantas CAD do projeto de reabilitação. Na figura 15 pode ser visualizada 

a planta do 2.º piso do edifício principal da FEP. 

 

 

Fig. 15 - Projeto de reabilitação: planta CAD do 2.º piso. 

 

As plantas foram georreferenciadas com apoio do ortofotomapa entretanto criado, e com 

recurso ao software AutoCad, comando Align.  
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Fig. 16 - Georreferenciação do Projeto de reabilitação: planta CAD do 3.º piso. 

 

O resultado obtido após a georreferenciação da planta do projeto, como se pode verificar 

na figura 16, permitiu aferir que o processo de georreferenciação foi executado com 

êxito, havendo uma correta sobreposição da componente planimétrica do edifício sobre 

o ortofotomapa, concordante com a resolução da imagem.  
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Ao nível dos elementos de rede, considerou-se como importante caracterizar os 

seguintes elementos:  

 

 Bastidor 
 

O bastidor é um armário onde são instalados os equipamentos de rede 

passivos/ativos (switchs, painéis, encaminhador de cabos, etc) e onde terminam 

todos os cabos UTP que vêm das tomadas instaladas nos diferentes espaços do 

edifício. Na figura 17 pode ver-se o bastidor identificado como “A” que foi instalado 

no 3.º piso do edifício principal da FEP. 

 

 

Fig. 17 - Bastidor A instalado no 3.º Piso. 

 

Foram definidos 16 atributos para a caracterização do bastidor e que se encontram 

identificados na tabela 9. 
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Bastidor Informação sobre o atributo 

Id_Bastidor Identificação unívoca do bastidor 

Piso Piso onde está instalado o bastidor 

Sala Sala onde está instalado o bastidor 

Marca Marca do bastidor 

Modelo Modelo do bastidor 

Largura Largura do bastidor em milímetros 

Profundidade Comprimento em milímetros 

Altura Medido em U 

Ventilado Se refrigerado 

DataInstalacao Data de instalação do bastidor 

N_Paineis_FO Número de painéis de fibra ótica 

N_Paineis_CO Número de painéis de cobre 

Nr_Switch Número de switchs instalados 

IP_Gestao IP de gestão  

Notas Notas adicionais sobre o bastidor  
 

Tabela 9 - Atributos definidos para caracterizar o bastidor. 

 

 Tomada de rede 
 

As tomadas de rede são conectores que permitem ligar os dispositivos à rede de 

dados e que estão ligados a montante a um painel de um bastidor. Na figura 18 pode 

ver-se um exemplo de uma tomada de rede fixada na parede. 

 

Fig. 18 - Exemplo de uma tomada de parede instalada no 3.º piso. 
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Foram definidos 9 atributos para a caracterização das tomadas de rede de dados, 

identificados na tabela 10. 

Tomada Informação sobre o atributo 

Id_Tomada Identificação unívoca da tomada 

Id_Bastidor Bastidor onde está conectada 

Nr_Porta Número da porta do switch onde está conectada 

VLAN_Principal VLAN principal configurada 

Voice_VLAN Se existir VLAN atribuída à rede de voz  

Equipamento_Principal Equipamento informático conectado 

MAC_Principal MAC principal do equipamento informático conectado 

MAC_Secundario MAC secundário do equipamento informático conectado 

Local Local físico onde está instalada a tomada 
 

Tabela 10 - Atributos definidos para caracterizar a tomada de rede. 
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3.3 Análise da informação 

Na recolha das imagens com o drone e como se demonstra nas figuras 19 e 20, 

verificaram-se diferenças entre os voos planeados e os concretizados.  

 

 

a) 

b)  

Fig. 19 - Aquisição de imagens no voo n.º 1: a) Planeamento; b) Planeamento versus real. 

 

 

a) b)  

Fig. 20 - Aquisição de imagens no voo n.º 2: a) Planeamento; b) Planeamento versus real. 

 

Estas diferenças, na ordem dos 2 metros, não condicionaram o resultado final, pois a 

existência de grande sobreposição mitigou este facto. No entanto ficou demonstrado 

que será necessário ter em atenção estas discrepâncias em trabalhos de maior escala 

ou com pouca sobreposição. 
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Relativamente ao ortofotomapa obtido por meio de georreferenciação indireta, que 

implicou a recolha de pontos fotogramétricos, apresenta valores de precisão adequados 

para o propósito a que se destina, com um erro planimétrico de aproximadamente 2,7 

vezes a dimensão do pixel (1,61 cm/pix) e em altimetria aproximadamente 3 vezes a 

dimensão do pixel (5,3 cm). 

Esta analise resulta de uma avaliação da exatidão das coordenadas determinadas por 

via fotogramétrica quando comparadas com as obtidas novamente no terreno com 

recurso a um recetor GNSS de dupla frequência com correção diferencial em tempo real 

difundida pela ReNEP. A recolha destes pontos de verificação da qualidade do 

ortofotomapa são normalmente designados por Independent Check Point (ICP). 

 

 

 

PONTO M P HMSL 
 

icp01 -38995,381 167472,280 168,111 
 

icp02 -38940,397 167503,664 168,467 
 

icp03 -39033,367 167589,170 169,960 
 

icp04 -39121,149 167619,296 167,697 
 

icp05 -39180,657 167521,930 168,108 
 

icp06 -39164,480 167472,928 168,169 
 

icp07 -39161,301 167400,887 170,136 
 

icp08 -39082,402 167390,965 170,581 
 

icp09 -38984,851 167355,406 170,624 
 

icp10 -38935,503 167338,951 172,106 
 

icp11 -38908,470 167390,149 171,261 
 

icp12 -39074,249 167557,030 168,896 
 

icp13 -39093,378 167527,236 168,848 
 

icp14 -39123,112 167452,368 168,847 
 

icp15 -39114,882 167419,924 168,951 
 

 

Tabela 11 - Independent Check Point (ICP). 

 

Fez-se o levantamento de 15 pontos de verificação com GNSS, recorrendo novamente 

ao recetor Trimble R6, com posicionamento RTK em relação às estações da RENEP. 

A precisão estimada no processamento foi sempre superior a 3 cm (PDOP estimado 

pelo recetor), confirmada pela reobservação de alguns pontos. Foram escolhidos pontos 

em locais bem definidos, planos, com contraste, como esquinas de lancis ou marcas de 

pintura no pavimento. 

As coordenadas dos pontos foram calculadas no datum ETRS89, na projeção nacional 

(Tabela 12). 
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Elipsoide de referência: GRS80 
Semi-eixo maior: a = 6 378 137 m  

Achatamento: f = 1 / 298,257 222 101  

Projeção cartográfica:  Transversa de Mercator  

Latitude da origem das 
coordenadas retangulares:  

39º 40' 05'',73 N  

Longitude da origem das 
coordenadas retangulares:   

08º 07' 59'',19 W  

Falsa origem das coordenadas 
retangulares:  

Em M (distância à Meridiana): 0 m  

Em P (distância à Perpendicular): 0 m  

Coeficiente de redução de 
escala no meridiano central:  

1,0  

 

Tabela 12 - Sistema global de referência PT-TM06/ETRS89 (Fonte: Direção-Geral do Território. Consultado em janeiro 
2019). 

Foram medidas coordenadas planimétricas sobre o ortomosaico e foram obtidas 

altitudes a partir do MDS por interpolação bilinear (Fig. 21).  

 

 

Fig. 21 - Modelo Digital Superfície da área de estudo. 
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Calcularam-se os erros planimétricos, 𝑒𝑋, 𝑒𝑌 e a respetiva norma, 𝑒𝑋𝑌, e os erros 

altimétricos, 𝑒𝐻, de acordo com as seguintes expressões:  

 

𝑒𝑋 = 𝑋𝐺𝑃𝑆 − 𝑋𝑜𝑟𝑡𝑜, 𝑒𝑌 = 𝑌𝐺𝑃𝑆 − 𝑌𝑜𝑟𝑡𝑜 e 𝑒𝑋𝑌 = √𝑒𝑋2 + 𝑒𝑌2    [1] 

𝑒𝐻 = 𝐻𝐺𝑃𝑆 − 𝐻𝑀𝐷𝑇                [2] 

 

 

Fig. 22 - Representação gráfica dos erros planimétricos e altimétricos dos 15 pontos de verificação. 

 

 

𝑅𝐸𝑀𝑄 = √
1

𝑛
 ∑ 𝑒2𝑛

𝑖=1                                                      [3] 

 

 

Estatística  𝒆𝑿 (m) 𝒆𝒀 (m) 𝒆𝑿𝒀 (m) 𝒆𝑯 (m) 

Média -0,019 -0,001 -- 0,043 

Desvio Padrão 0,025 0,032 -- 0,033 

REMQ 0,031 0,031 0,044 0,054 

 

Tabela 13 - Estatísticas dos erros encontrados nos 15 pontos de verificação (ICP). 

 

Com base na análise estatística efetuada e apresentada na tabela 13, a exatidão 

planimétrica e altimétrica obtida, de 4,4 cm e 5,4 cm respetivamente, traduzem o rigor 
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posicional do ortofotomapa obtido. Considerando que a raiz quadrada do erro médio 

quadrático planimétrico (REMQ) para cartografia proposto pela American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) é possível pressupor que o rigor 

posicional do ortofotomapa produzido é adequado para a escala 1/500 ou mesmo 1/200, 

escalas de nível topográfico. 

 

Erro médio quadrático (m) Escala 

0,0125 1/50 

0,025 1/100 

0,050 1/200 

0,125 1/500 

0,25 1/1 000 

0,50 1/2 000 

1,00 1/4 000 

1,25 1/5 000 

2,5 1/10 000 

5,00 1/20 000 
 

Tabela 14 - REMQ planimétrico (m) para cartografia proposto pela ASPRS. 

 

Relativamente ao resultado obtido por via da aplicação da fotogrametria terrestre e 

tendo em consideração os constrangimentos verificados aquando da realização do 

trabalho, é possível afirmar que são animadores. Não foi feito uma georreferenciação 

rigorosa do modelo tridimensional obtido com as imagens terrestres, uma vez que isso 

exigiria a marcação de pontos na fachada e o correspondente levantamento por meios 

topográficos. 

A alternativa a esta abordagem será o processamento conjunto, num único projeto 

fotogramétrico, das imagens aéreas com as imagens terrestres, vindo a 

georreferenciação rigorosa dos pontos fotogramétricos. A inclusão das imagens 

oblíquas deverá ser necessária, de forma a evitar uma transição de 90 graus da 

orientação das imagens aéreas para as terrestres.  

Este processamento não foi realizado devido à elevada exigência dos recursos 

computacionais que seriam exigidos. Em trabalho futuro, recorrendo a hardware mais 

potente, espera-se vir a testar esta abordagem. 
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4. Proposta de sistema de apoio à gestão 

Para a gestão da infraestrutura de rede de dados propôs-se a criação de um Sistema 

de Informação Geográfica, recorrendo-se para o efeito ao software ArcMap, solução 

pertencente à empresa Environmental Systems Research Institute (ESRI).  

Decorrente da dimensão do edifício em estudo, da quantidade de elementos da 

infraestrutura de rede a caracterizar, assim como das obras de reabilitação não estarem 

ainda concluídas, a proposta incidiu unicamente na caracterização de parte da 

infraestrutura de rede de dados do edifício, nomeadamente: 

 

 Exterior: caixas de visita permanente por onde passa a fibra ótica, da U.Porto e 

da FEP. A informação foi obtida a partir do ortofotomapa (Fig. 23); 

 

 

Fig. 23 - SIG para a gestão da infraestrutura da rede de dados da FEP. 

  

 Interior: bastidor e tomadas de rede dos espaços do 3.º piso. Esta informação 

foi maioritariamente recolhida in loco e posteriormente registada no SIG. 

Enquanto o trabalho para a caracterização do bastidor (Fig. 24) foi relativamente 

simples, para as tomadas de rede, a sua representação/caracterização foi um 

processo mais moroso. Neste último caso, houve necessidade de recorrer a um 

distanciómetro a laser (SKIL Xact 0530) para registo mais rigoroso da sua 

localização uma vez que nas plantas do projeto a sua localização era apenas 

indicativa. Na figura 25 pode-se visualizar as tomadas de rede existentes no 3.º 



Universidade do Porto 
Modelação de um edifício com recurso a técnicas de deteção remota: uma proposta para a gestão 

das infraestruturas de rede de dados 

44 

 
piso, aproximadamente 6 % das tomadas de rede existentes no edifício principal 

da FEP.  

 

Fig. 24 - SIG: Bastidor A do 3.º piso do edifício principal da FEP. 

 

 

Fig. 25 – SIG: Tomadas de rede do 3.º piso do edifício principal da FEP.  

 

As entidades foram representadas no SIG como pontos, formato vetorial, e os atributos 

que lhes foram associados permitem uma pesquisa intuitiva e célere sobre as 
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componentes definidas para a caracterização da infraestrutura de rede de dados. Na 

figura 24 e a titulo de exemplo, quando se observam os atributos que estão associados 

à tomada de rede em questão, verifica-se que no caso de existir necessidade de 

intervenção física o operador pode antecipadamente inferir que terá que ir preparado 

para intervir num ponto que se encontra localizado no teto. Este simples detalhe é 

importante quando se pretende que a resolução de um incidente seja realizada num 

curto espaço de tempo. 
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5. Conclusões e perspetivas futuras 

No âmbito deste trabalho definiu-se como objetivo idealizar e propor uma solução que 

permitisse uma gestão eficaz da infraestrutura de rede de dados de um edifício através 

da aplicação de técnicas de deteção remota e fotogrametria. Para o espaço exterior do 

edifício, os métodos fotogramétricos aplicados, aéreos e terrestres, para obtenção de 

informação georreferenciada tiveram resultados distintos. Se no primeiro caso o 

ortofotomapa produzido através da aquisição de imagens via drone o resultado obtido é 

adequado para a finalidade a que se destina, exatidão planimétrica de 4,4 cm, o relativo 

à modelação da fachada do edifício não permitiu a sua utilização para análise de 

informação. Neste ultimo caso, apesar do elevado detalhe geométrico obtido, as 

condições em que foi executado o trabalho para a aquisição das imagens não 

permitiram a criação de um modelo tridimensional adequado, fundamentalmente devido 

à presença física de elementos externos ao edifício, como equipamento e/ou material 

de construção civil utilizado nos trabalhos de reabilitação. Não obstante, foi possível 

demonstrar que a aplicação deste método fotogramétrico terrestre em condições 

favoráveis permitirá obter igualmente resultados adequados. De salientar ainda que 

ficou também evidente que em ambos os casos a sua aplicação é expedita e envolve 

custos reduzidos, quando comparados com outros métodos fotogramétricos. Ressalva-

se o facto de que a utilização eficiente destas metodologias exige recursos informáticos 

significativos, sendo em princípio possível vir a tirar partido de clusters de computação 

científica disponíveis na Universidade do Porto. 

Ao nível do espaço interior do edifício, o processo adotado para a georreferenciação da 

informação planimétrica das plantas CAD do projeto de reabilitação através do 

ortofotomapa, gerado no inicio do trabalho, também foi bem-sucedido. No entanto, dado 

que a localização física das tomadas de rede de dados no projeto não era precisa, 

apenas indicativa, teve que se efetuar um levantamento in loco com apoio de um 

distanciómetro a laser.  

A idealização da solução contemplou primeiramente uma análise sobre as componentes 

e atributos de rede a caracterizar e posteriormente, a escolha de uma solução que 

permitisse não só a combinação de toda a informação compilada, como também fosse 

ao encontro dos requisitos propostos inicialmente. Optou-se pela criação de um SIG, 

software ArcMap, para gestão da rede de dados na perspetiva da IES. O SIG entretanto 

criado permitiu desde logo a visualização de toda a área envolvente do edifício em 

estudo, evidenciando-se as zonas exteriores que foram mais intervencionadas. Trata-

se de um registo importante e que poderá ser útil no futuro, caso subsistam dúvidas por 
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exemplo sobre as valas criadas para acomodar os diferentes tipos de infraestruturas 

(ex. energia, sistema de rega, etc.). Adicionalmente permitiu extrair e caracterizar 

informação da infraestrutura da rede de dados localizada no exterior do edifício, 

nomeadamente as caixas de visita permanente por onde passa a fibra ótica, 

pertencentes à FEP e/ou U.Porto. 

A solução de gestão proposta não tem ainda condições de ser avaliada. É expectável 

que só após a conclusão do registo da restante informação de rede de dados e de um 

período de tempo de utilização da solução é que se poderá aferir da sua eficácia.  

No entanto, o SIG entretanto criado no decurso deste trabalho já permitiu a correção 

atempada de situações resultantes dos trabalhos de reabilitação que ainda decorrem, 

nomeadamente os que dizem respeito aos arranjos exteriores. A titulo de exemplo, na 

movimentação de terras para reposição do jardim foi possível demonstrar a localização 

de uma caixa de visita permanente, afeta à infraestrutura de fibra ótica, que iria ficar 

soterrada, como se demonstra na figura 26. 

 

 

a) 

 

 

b) 

Fig. 26 - Localização CVP FO: a) CVP soterrada; b) CVP acessível. 

 

Para concluir, de referir que é intenção do autor dar continuidade a este trabalho, 

estando previsto após a conclusão das obras de reabilitação: 

 A criação de um novo ortofotomapa; 

 Refazer o trabalho de modelação da fachada do edifício; 

 Concluir a caracterização de todos os elementos da infraestrutura de rede 

(informação que será útil no futuro aquando a necessidade de reetiquetar as 

tomadas); 
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 Alargar o âmbito do SIG a outros elementos existentes no espaço exterior, 

nomeadamente a iluminação e árvores, como exemplificado na figura 27.  

 

 

Fig. 27 – Espaço exterior: iluminação e árvores. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo I:  AAN – Autorização 14002/2019 
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7.2 Anexo II: Relatório Agisoft Photoscan 
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