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“Veja! Não diga que a canção está perdida,  

Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez! ... 

Tente! ... 

E não diga que a vitória está perdida se é de batalhas 

Que se vive a vida … 

Han! Tente outra vez!”  

 

(Raul Seixas) 
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RESUMO 
 

Atualmente já se observa uma utilização massificada dos VANT para diversas 

finalidades, nomeadamente para a aquisição de dados topográficos. Tem havido 

grandes evoluções, quer nos equipamentos, quer nos programas de processamento, 

que se tornam de utilização acessível a muitos utilizadores. Essa banalização do VANT 

tem prós e contras uma vez que sem os devidos cuidados técnicos os seus produtos 

não são fidedignos. 

Esta dissertação, no âmbito do estágio realizado na Sinergeo, descreve o estudo 

do controle de qualidade da exatidão altimétrica de Modelos Digitais de Superfície 

(MDS) obtidos por VANT e consequentemente os produtos resultantes deste (MDT e 

CN) através de análises estatísticas e gráficas, aplicando as normas de controle de 

qualidade abordadas neste relatório. Descreve também o processo de um levantamento 

aerofotogramétrico, desde a recolha da informação geográfica em campo e o pós-

processamento das imagens adquiridas, aplicando as técnicas fotogramétricas. 

O estudo foi realizado a partir de dados coletados na Vila de Caldelas, situada 

em Amares – Braga com o uso do VANT DJI Phantom 4 Pro e para a recolha dos pontos 

de controlo recetor GNSS Trimble R6 e um Stonex S800A. Para o processamento dos 

dados obtidos foi utilizado o software Agisoft PhotoScan Professional, onde foi gerado 

o Ortomosaico, MDS e MDT. O controle de qualidade foi realizado utilizando os 

softwares de Sistemas de Informação Geográfica, Arcgis e QGIS. 

Os principais produtos gerados, obtiveram precisão suficiente para ser 

representados a escala 1:1.000 ou 1:2.000, além das escalas que podem ser utilizadas 

em cadastro de propriedades rústicas ou urbanas ou mesmo para um Plano Diretor 

Municipal – PDM.  

Pode-se afirmar que para elaborações de projetos preliminares de engenharia, 

geofísica e áreas afins já é imprescindível a sua aplicação pois a rápida aquisição e 

processamento das informações geográficas com relativa precisão diminui 

drasticamente os custos empregados paral tal. Desta forma quantificar e qualificar o 

nível de exatidão deste tipo de levantamento é indispensável.  

 

Palavras-chave: Exatidão, Informação Geográfica, MDS, MDT, Nuvem de 

Pontos, VANT, UAV. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the use of UAVs is very common for various purposes, in particular fot 

topographic mapping. There were great improvements, both in equipment and 

processing software, which make this technology very easily accessible to many users. 

This trivialization of UAV has pros and cons since without the use of appropriate 

techniques their products are not reliable. 

This dissertation, within the scope of the internship carried out at Sinergeo, 

describes the study of the quality control of altimetric accuracy of Digital Surface Models 

(MDS) obtained by UAV and consequently the products resulting from it (MDT and CN) 

through statistical and graphic analyses, applying the quality control standards covered 

in this report. It also describes the process of an aerial photogrammetric survey, from the 

collection of geographic information in the field and the post-processing of the acquired 

images, applying photogrammetric techniques. 

The study was carried out using data collected in Vila de Caldelas, located in 

Amares - Braga using the UAV DJI Phantom 4 Pro and for the collection of the GNSS 

receiver control points Trimble R6 and a Stonex S800A. For the processing of the 

obtained data, the Agisoft PhotoScan Professional software was used, where the 

Orthomosaic, MDS and MDT were generated. Quality control was performed using the 

Geographic Information Systems software, Arcgis and QGIS. 

The main products generated, obtained enough precision to be represented at a 

scale of 1: 1,000 or 1: 2,000, in addition to the scales that can be used in the registration 

of rustic or urban properties or even for a Municipal Master Plan - PDM.  

It can be said that for the elaboration of preliminary engineering, geophysical and 

related areas, its application is already essential, since the rapid acquisition and 

processing of geographic information with relative precision drastically reduces the costs 

employed for this. Therefore, quantifying and qualifying the level of accuracy of this type 

of survey is essential. 

 

Keywords: Accuracy, Geographic Information, DEM, DTM, Point Cloud,UAV. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os levantamentos topográficos têm uma grande relevância em qualquer trabalho 

de engenharia. É através destes processos que são recolhidos os dados e informações 

geográficas, que serão utilizadas para a realização de projetos urbanos ou estudos de 

determinadas áreas.    

Os equipamentos utilizados em levantamentos topográficos, têm vindo a 

modificar e a evoluir ao longo dos anos, acompanhando a evolução tecnológica. Assim 

os instrumentos que eram antigamente utilizados, como por exemplo os níveis e 

teodolitos, dão agora lugar a equipamentos modernos e de alta precisão, como é o caso 

da Estação Total e os recetores GNSS – Global Navigation Satellite System. Este tipo 

de equipamento não só possibilita o armazenamento de informação nele mesmo, como 

também permite que haja transferência de dados com um computador.  

Toda esta evolução vem permitir a realização de levantamentos de maneira ágil, 

fácil e com um rigor de exatidão elevado. Além de trazer benefícios na qualidade do 

trabalho, fará com que o mesmo seja feito em menor tempo, o que trará benefícios ao 

nível económico.  

O uso dos VANT – Veículo Aéreo Não Tripulado, para fazer mapeamento e 

levantamentos é cada vez mais uma realidade e possibilita, como já referido, que os 

trabalhos sejam realizados num curto espaço de tempo e com grande exatidão. Os 

mesmos facilitam estudos de uma mesma área, com uma recolha de informação 

detalhada e monitoramento de locais menos acessíveis. 

O presente relatório descreve o estudo do controle de qualidade da exatidão 

altimétrica de Modelos Digitais de Superfície (MDS) obtidos por VANT e 

consequentemente os produtos resultantes deste através de análises estatísticas e 

gráficas. Descreve também o processo de um levantamento aerofotogramétrico, desde 

a recolha da informação geográfica em campo e o pós-processamento das imagens 

adquiridas.   
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1.1 – MOTIVAÇÃO 

 

A oportunidade de realizar um estágio proporciona a aquisição de novos 

conhecimentos tanto teóricos como práticos e permite expandir os conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico. Agregado a estas vantagens, um estágio 

permite também que haja interação com outras pessoas com novas experiências no 

quotidiano laboral. Nesta experiência há ainda que salientar que de entre os novos 

conhecimentos adquiridos houve a vantagem da aplicação dos Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANT) para a recolha de dados que permitem gerar Modelos Digitais do 

Terreno (MDT) ou Modelos Digitais de Superfície com a precisão necessária para 

atender às necessidades da geofísica.  

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

O principal objetivo neste estágio foi obter Modelos Digitais de Superfície e 

Modelos Digitais do Terreno gerados a partir de levantamentos aéreos realizados 

através de VANT e avaliar a exatidão altimétrica e qualidade visual dos mesmos e dos 

seus produtos derivados para fins de estudos ligados à Geofísica. 

A ideia surgiu diante das necessidades topográficas voltadas aos estudos 

Geofísicos, assim esta nova ferramenta, o VANT, permite uma fácil e ágil recolha de 

informação com baixo custo de manobra e a relativa facilidade de pós-processamento 

das informações geográficas adquiridas.  

Contudo pretende-se que este trabalho contribua de alguma forma para 

aperfeiçoar as técnicas de elaboração de MDT e MDS com poucos pontos de apoio, 

minimizando os custos destas operações e obtendo um produto fidedigno com exatidão 

altimétrica suficiente para o que se pretende. 

 

 

 

 



3 
 

 
FCUP 
Avaliação da Exatidão Altimétrica de Modelos Digitais de Superfície Provenientes de Veículos Aéreos 
Não Tripulados em Zonas de Relevo Acidentado  
Gabriel Souto Maior da Costa Pinto 

1.3 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

Este relatório está dividido em 4 secções, onde de uma forma sucinta para facilitar 

a sua leitura, são descritos abaixo: 

• Na secção 1 – INTRODUÇÃO, é realizada uma introdução à temática e foco do 

trabalho realizado, descrevendo a motivação e os objetivos principais do estágio; 

• Na secção 2 – CONCEITOS TEÓRICOS, são apresentados os fundamentos 

teóricos com relação aos temas abordados, através de uma revisão bibliográfica 

acerca dos mesmos; 

• Na secção 3 – DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, são descritos os 

recursos utlizados no trabalho, características do equipamento, a caracterização 

geográfica do local onde foi realizado o estudo para a avaliação da exatidão 

altimétrica e gráfica dos MDS, MDT e dos respetivos produtos derivados dos 

mesmos. Serão apresentados os produtos resultantes do levantamento 

altimétrico e as respetivas análises estatísticas e gráficas. 

• Na secção 4 – CONCLUSÃO, na quarta e última parte deste estudo serão 

apresentadas as considerações finais e os resultados obtidos neste relatório e 

uma visão pessoal sobre o tema. 
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 2 - CONCEITOS TEÓRICOS 

 

Nesta secção será realizada uma revisão bibliográfica de temas relacionados 

com o respetivo estudo de causa, altimetria obtida através de VANT. Tem a finalidade 

de esclarecer os conceitos das técnicas utilizadas ao longo do relatório.  

 

2.1 – FOTOGRAMETRIA 

 

A fotogrametria é a ciência e a tecnologia de extração de informações 

geométricas e temáticas tridimensionais confiáveis, geralmente ao longo do tempo, de 

objetos e cenas a partir de dados de imagem (Intercional Society for Photogrametry and 

Remote Sensing, 2016).  

A aerofotogrametria (Fotogrametria aérea) provém da fotogrametria, onde o 

sensor (câmara fotográfica) é instalado num veículo aéreo. Faz uso de modelos 

fotogramétricos estereoscópicos (pares estereoscópicos), compostos por duas 

fotografias tiradas em diferentes posições da câmara cobrindo com sobreposição uma 

determinada área, é esta sobreposição que permite a visualização dos objetos em três 

dimensões.  

As fotografias aéreas são obtidas com recurso a câmaras fotográficas 

especificas (câmaras métricas), instaladas numa plataforma de voo, sendo a aquisição 

guiada por um plano de voo. O voo é feito em fiadas cobrindo a área a cartografar. As 

fotografias numa mesma fiada apresentam uma sobreposição longitudinal e as 

fotografias de fiadas adjacentes apresentam uma sobreposição lateral.  

Depois da aquisição das imagens aéreas, deverá ser realizado o apoio 

fotogramétrico, que consiste na coordenação de pontos identificáveis nas fotografias, 

pontos fotogramétricos (PF). Este processo pode ser realizado exclusivamente no 

terreno com recurso a um recetor GNSS ou através de métodos clássicos de topografia, 

como estações totais.  

Realizada a recolha das fotografias e o apoio de campo, segue-se a orientação 

dos modelos fotogramétricos e a restituição fotogramétrica. A primeira orientação, é a 

interna que corresponde aos parâmetros geométricos da câmara. É necessário 
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estabelecer um sistema interno entre a câmara e a imagem no momento de obtenção 

de fotos de forma a obter medições rigorosas sobre as imagens, utilizando um sistema 

de coordenadas pixel.  

A partir do resultado da orientação relativa, o modelo tridimensional (3D), a 

orientação absoluta consiste no estabelecimento da relação entre o sistema de 

coordenadas do modelo e o sistema de coordenadas terreno, no total, estão envolvidos 

sete parâmetros (3 da translação, 3 de rotação e 1 parâmetro de escala).  

Após o processo de orientação absoluta, o par estereoscópico está em 

condições de ser restituído. A Restituição é o processo de digitalização tridimensional 

de entidades a partir do par estereoscópico. 

A figura que se segue exemplifica de forma sucinta a sequência de operações a 

serem realizadas num levantamento aerofotogrametrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sequência de operações a serem realizadas num levantamento aerofotogrametrico (Adaptado de 
Gonçalves. J. A, 2017). 
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2.1.1 – FOTOGRAMETRIA COM VANT 

 

O Mapeamento que se tem feito com VANT nada mais é que a pura 

fotogrametria, seja ela de médio, pequeno ou, mais frequente ainda, a de “micro” ou 

muito pequeno formato. O que estamos presenciando nada mais é que a evolução 

tecnológica associada à miniaturização (Aguiar, V. Xavier, 2013). 

A fotogrametria realizada por VANT utiliza este veículo aéreo para o 

levantamento fotogramétrico, normalmente a operação é realizada de forma automática 

com parâmetros pré-definidos como: o plano de voo, sobreposições e ângulo de 

captação das imagens (ângulo que a câmara fotografa os objetos).  

De fato a evolução tecnológica favorecida pelos “Drones” favoreceu as técnicas 

de fotogrametria, uma vez que são as mesmas, porém o nível de detalhamento é maior 

devido á maior proximidade do solo e em maioria as câmaras a bordo são câmaras não-

métricas. O seu foco principal continua sendo a elaboração de mapas ou cartas para 

complementação cartográfica aliado aos SIG.  

Porém devido a esse grande detalhe que os seus produtos fornecem surgiram 

novas possibilidades, como por exemplo realizar topografia, ainda que seja um campo 

onde ainda tem muito a evoluir e seguramente novas técnicas e tecnologias aparecerão. 

Esta revolução tecnológica, VANT, além de reduzir tempo de trabalho e custos 

associados a todo o processo, trouxe aliado consigo novos softwares de fotogrametria, 

como o Agisoft Phostocan que será utilizado para todo o processo fotogramétrico das 

imagens objeto de estudo deste relatório, com algoritmos capazes de automatizar 

passos da fotogrametria convencional ou mais antiga, como o alinhamento das imagens.  

Desta forma para que uma operação fotogramétrica com VANT tenha sucesso é 

necessário que exista um plano de etapas a serem realizadas para o projeto. As mais 

importantes decisões a serem tomadas numa operação deste tipo podem ser 

sintetizados nas seguintes fases (adaptado de Gonçalves. J. A, 2017): 

• Planeamento do voo; 

• Fixação dos pontos sinalizados (GCP – Grounds Control Point); 

• Levantamento dos GCP (com recetor GNSS de precisão); 

• Levantamento de pontos de verificação (principalmente altimétricos). 
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• Escolha do software adequado para o processamento fotogramétrico  

 

2.2 – INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

É possível afirmar que atualmente o termo Informação Geográfica (IG) se 

confunde com o significado de Sistema de Informação Geográfica e na realidade é 

pertinente esta fusão.  

O problema fundamental da Ciência da Geoinformação é o estudo e a 

implementação de diferentes formas de representação computacional do espaço 

geográfico (Câmara, G. et al., 2004).  

Desta forma a Informação Geográfica ou Geoinformação, é a informação que 

pode ser espacializada com alguma ligação geográfica que possa localizá-la, ou seja, 

georreferenciar qualquer ponto sobre a Terra ou próximo dela. 

A Informação Geográfica é definida como conjuntos de dados processados e 

organizados, referentes a objetos ou fenómenos, que estão associados a uma 

localização relativa ao planeta e a forma de elementos geográficos, podendo ainda 

incluir outros atributos que os caracterizem (Câmara, G. et al., 2004). 

 

2.2.1 – DADOS GEOGRÁFICOS 

 

Os dados geográficos possuem três características fundamentais: 

características espaciais, não-espaciais e temporais. As características espaciais 

informam a posição geográfica do fenômeno e sua geometria. As características não-

espaciais descrevem o fenômeno e as características temporais informam o tempo de 

validade dos dados geográficos e suas variações sobre o tempo. A representação 

espacial de uma entidade geográfica é a descrição da sua forma geométrica associada 

à posição geográfica (Borges.K, 2002). 

Os dados geográficos têm propriedades geométricas e topológicas. As 

propriedades geométricas são propriedades métricas. A partir de feições geométricas 

primitivas, tais como pontos, linhas e polígonos, os quais mostram a geometria das 

entidades, são estabelecidos os relacionamentos métricos. Esses relacionamentos 
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expressam a métrica das feições com referência a um sistema de coordenadas. De 

acordo com a geometria são instituídas algumas propriedades geométricas tais como, 

comprimento, relevo e orientação para a linha. O perímetro e área da superfície para 

polígonos, volume para as entidades tridimensionais, forma e inclinação tanto para as 

linhas quanto para os polígonos (Laurini, R. et al., 1992). 

Já as propriedades topológicas (não-métricas) são baseadas nas posições 

relativas dos objetos no espaço como conectividade, orientação (de, para), adjacência 

e contenção (Borges.K, 2002). 

Assim é possível realizar através da aplicação de algoritmos análises espaciais 

para ambos os domínios geométricos e topológicos. 

 

2.2.2 – CARTOGRAFIA  

 

A cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e 

artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise da 

documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de 

expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e sócio 

econômicos, bem como sua utilização (Segundo  a Associação Cartográfica 

Internacional – ACI, 1996). 

Considerada inicialmente uma arte, não existe uma data efetiva da sua aparição, 

surge desde que o homem teve a necessidade de ocupar e conhecer o ambiente que o 

envolve. 

Atualmente a cartografia é realizada através do CAD (sigla proveniente do inglês 

que significa desenho assistido por computador) e do SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), ou seja, pode-se afirmar que com o avanço tecnológico surgiu a Cartografia 

digital ou Cartografia assistida por computador. 

A cartografia Digital pode ser vista como parte de um Sistema de informação 

Geográfica (figura 2), tendo em mente que os mapas são o centro para todos os SIG.  
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Figura 2 – Esquema ilustrativo da composição de um SIG e seus componentes, incluindo a Cartografia Digital 

(Eastman, 1992). 

 

2.2.3 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Um sistema de informação geográfica (SIG), em uma definição restrita, é um 

sistema de computador para entrada, manipulação, armazenamento e saída de dados 

espaciais digitais. Em uma definição mais ampla, trata-se de um sistema digital para 

aquisição, gerenciamento, análise e visualização de dados espaciais com o objetivo de 

planear, administrar e monitorizar o ambiente natural e socioeconômico (Konecny. G, 

2003).  

Em ambiente SIG todos os objetos devem estar georreferenciados e a 

informação geográfica é apresentada de duas formas básicas, vetorial e matricial 

(também designado raster). As suas características podem ser descritas da seguinte 

forma (adaptado de Konecny. G, 2003): 

• Os dados em formato raster são caracterizados por uma matriz de células 

regulares, onde cada célula tem um valor associado representando as 

características do local geográfico. Está associado a um conceito de grelhas 
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(grid) e de pixel (célula). As imagens de VANT e os modelos digitais do terreno 

(MDT) são representações em formato matricial. 

• Os dados vetoriais são representados através de pontos, linhas e polígonos, 

revela a geometria das entidades geográficas presentes na superfície da Terra. 

Cada ponto está ligado e representado por um par de coordenadas, planas (x, 

y) ou tridimensionais (x, y e z), logo as linhas são formadas por infinitos pontos 

e os polígonos por uma série de linhas. São entidades vetoriais a redes viárias 

e os limites de municípios. 

A figura 3 exemplifica a as duas formas de representação geográfica vetorial 

e matricial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Geometria Vetorial e Matricial (Konecny. G, 2003). 

 

2.3 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ALTIMÉTRICO 

 

 O Levantamento topográfico consiste num conjunto de métodos e de técnicas 

que, através de medições de ângulos e de distâncias, utilizando instrumentos 

topográficos adequados ao rigor pretendido, possibilita a representação geométrica de 

uma parcela da superfície terrestre, com rigor e aproximação necessários (Gonçalves, 

J.et al., 2012). 

 Altitude é um ponto vertical em relação à superfície média dos mares, 

denominada geoide (datum vertical) e cota pode ser definida como um ponto com uma 

referência qualquer, não necessariamente o geoide (Brandalize, M. 2019). 
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O levantamento altimétrico, indispensável para gerar os Modelos Ditais de 

Superfície, descrito com maior detalhe no tópico que se segue, mostra as formas que a 

superfície de um terreno possui, segundo Gonçalves, J.et al. (2012) podem ser 

classificadas em três categorias principais: planícies, elevações e depressões. Desta 

forma um levantamento altimétrico identifica as diferenças de nível do relevo do solo. 

Poderá incluir também o transporte de altitude ou cota para todos outros pontos que se 

pretendam conhecer através de ponto de cota ou altitude conhecida. 

A figura 4 ilustra a relação entre as superfícies topográficas, elipsoide e o Geoide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Relação entre a superfície topográfica ou real, o elipsoide e o geoide para uma mesma porção da superfície 

terrestre (Brandalize. M, 2007). 

 

2.3.1 – LEVANTAMENTO ATRAVÉS DE MÉTODOS CLÁSSICOS 

 

Os levantamentos topográficos realizados através dos métodos clássicos 

consistem, tal como já referido na medição de ângulos e distâncias recorrendo aos 

instrumentos tradicionais da topografia, estações totais, níveis e distanciômetros.  Estes 

aparelhos embora sejam classificados como clássicos, também foram beneficiados com 

o avanço tecnológico atual.  
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2.3.2 – LEVANTAMENTO ATRAVÉS DE GNSS 

 

Foi com a utilização dos satélites artificiais para fins de posicionamento 

(TRANSIT) que começou a haver uma utilização da mesma tecnologia para fins de 

navegação e fins geodésicos e, consequentemente, para a Topografia (Gonçalves, J.et 

al., 2012). 

O GNSS, Global Navigation Satellite System, permite que recetores à superfície 

da terra possam determinar a posição precisa de um utilizador, fornecendo as 

coordenadas do lugar, utilizando para este efeito os sinais emitidos pelos satélites da 

constelação dos sistemas de posicionamento.  

Os primeiros sistemas GNSS a surgir foram, o GPS dos Estados Unidos e 

GLONASS da Rússia. Na atualidade além destes existem outros de grande relevância 

como o GALILEO, sistema da Europeu e o COMPASS da China. 

Pode-se integrar o GNSS com a topografia através das coordenadas obtidas no 

sistema cartesiano (X, Y, Z), estas coordenadas são geocêntricas. Sendo as 

coordenadas geográficas, latitude e longitude calculadas no recetor projetando para um 

elipsoide que se defina. 

Os métodos de posicionamento podem ser absolutos, onde a posição é 

determinada relativamente a um referencial global, ou relativo, onde a posição é 

determinada relativamente a um ponto qualquer que seja conhecida a sua posição 

sendo essa a origem de um referencial local.  

Para os levantamentos topográficos em geral o método mais utlizado, uma vez 

que fornece uma resposta rápida e precisa é o RTK (Posicionamento Relativo 

Cinemático em Tempo Real). Este possibilita obter com precisão através de um recetor 

fixo estacionado num ponto, que se deseja conhecer as suas coordenadas planas (x, y) 

e a altitude. O recetor GNSS deve estar ligado a uma rede via rádio ou internet, em 

Portugal existem duas para o efeito a SERVIR (Sistema de Estações de GNSS de 

Referência Virtuais, do exército português) e a RENEP (Rede Nacional de Estações 

Permanentes, da Direção Geral do Território – DGT) que transmite a localização já 

corrigida. 
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 2.3.3 – LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

 

 O mapeamento de áreas extensas realizado através de fotografias aéreas 

georreferenciadas e ortorretificadas, já é algo usual e consolidado dentro da aérea da 

Fotogrametria. 

As fotografias antes da era VANT, era em sua maior parte captada por sensores 

a bordo de aviões, porém com acesso a aeronaves não tripuladas a escala de 

mapeamento modificou antes não se podia cogitar usar para fins de topografia de 

precisão ou mesmo para uma altimetria com precisão centimétrica, como será o objeto 

de estudo do presente relatório. 

 Desta forma é necessário que as técnicas, os conceitos e os softwares a serem 

utlizados sejam conhecidos e corretamente manipulados para cumprir as espectativas 

que esta nova tecnologia proporciona. 

 O respetivo levantamento aéreo, sempre que possível, seguiu um fluxo de 

trabalho resumido na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fluxo de trabalho a seguir (adaptado de F. Alidoost et al., 2017) 
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2.4 – VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO 

 

Os VANT, são veículos aéreos sem piloto a bordo. O seu voo é controlado 

autonomamente (por GNSS e computador de bordo) ou por controlo remoto de um 

piloto, em terra ou noutra aeronave (Gonçalves. J, 2017). A técnica de aquisição dos 

dados fotogramétricos proporciona a obtenção de imagens aéreas verticais, assim como 

componentes em planimetria e altimetria, possibilitando a elaboração de uma cartografia 

de detalhe, podendo posteriormente os produtos serem trabalhados em softwares de 

SIG e aplicação de técnicas de Deteção Remota. 

Os produtos de informação geográfica obtidos através de técnicas 

fotogramétricas, que serão tratados com ênfase neste relatório são as nuvens 

de pontos, o Ortomosaicos e Modelos Digitais de Superfície e Terreno. 

Os VANT de uma forma geral possuem na sua composição uma câmara 

fotográfica digital (convencional ou multiespectral), um recetor GNSS (para captar o 

centro de projeção das imagens), um IMU (IMU – Inertial Navigation Unit), define 

orientação exterior de forma aproximada a partir de acelerômetros e giroscópios. 

A classificação do tipo de VANT pode ser realizada por variados critérios, 

como material, tamanho, peso, altura de voo, entre outros. A escolha do tipo de 

aeronave deve ser relacionada com o tipo a área de aplicação dos produtos. 

Pode-se distinguir os mesmos por dois grupos, especificados a seguir: 

Asa Fixa: 

São geralmente modelos com uma alta autonomia de voo (com mais de uma 

hora de voo), ideal para grandes áreas, podem ser utlizados em aplicações civis. A 

figura que se segue (Figura 5) mostra a configuração de um VANT de asa fixa. 
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Figura 6 – VANT de asa fixa da marca BATMAP (Arias. A, 2016). 

 

Asa Rotativa ou “Multi-Rotor”: 

Sua principal característica é a capacidade de descolar como hum helicóptero, 

na vertical e pairar no ar. Também são utlizados em aplicações civis. Estes possuem 

diferentes configurações, encontram-se modelos com quatro motores ou mais. Será o 

modelo utlizado neste estudo. A imagem abaixo (figura 7) mostra a configuração de um 

VANT do “Multi-Rotor” utlizado no presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – VANT Multi-Rotor Phatom 4 DJI (Pinto. G, 2019). 

 

Um dos componentes fundamentais para que se possa aplicar as técnicas 

fotogramétricas com precisão são os sensores a bordo dos VANT. Existem diversos 

tipos de sensores e câmaras que podem ser transportados por Drones. A figura que se 

segue (figura 8), exemplifica de forma resumida os sensores mais utlizados nos VANT. 
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Figura 8 – Quadro síntese dos sensores mais utilizados em VANT (adaptado de BERNARDI, A. C. de C. et al., 2014) 

 

2.5 – MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE E MODELO DIGITAL 

DO TERRENO 

 

Os Modelos Digitais de Superfície, a semelhança dos Modelos Digitais do 

Terreno, são modelos topográficos altimétricos, resultante da informação geográfica 

tridimensional, porém o MDS retrata a superfície como um todo, incluindo tudo que 

existe nela desde edifícios a vegetação e o MDT apenas o terreno excluindo o restante. 

Os MDS e MDT obtidos através de VANT são gerados através da nuvem de 

pontos obtida pelos processos fotogramétricos. A metodologia para criar estes modelos 

é a mesma, finalidade da aplicação é que se distingue. Assim os dois principais métodos 

para gerar os modelos são malha retangular e rede triangular irregular (Fig. 9).  

Segundo Almeida. I. C (2012) a malha retangular é gerada através da estimativa 

de valores de cada ponto amostrado, porém a uniformidade dos pixels não permite 

representação detalhada das características fisiografias do terreno e a rede triangular 

irregular (TIN), os vértices do triangulo são pontos que foram levantados no terreno, 

sendo os seus valores mantidos, ou seja, os próprios pontos representam a superfície. 

 

Sensores Aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canon, 2019 

Câmaras RGB: Sistema de cores 

(Vermelho, Verde e Azul) convencional 

presente em todas as câmeras atuais. 

Reproduz o objeto tal como se vê a olho 

nu. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flir, 2019 

Câmaras Térmicas: Utiliza a 

temperatura de um objeto para reproduzir 

uma imagem. Utilizada na manutenção 

de edifícios (problemas estruturais) e 

Deteção de estresse hídrico/irrigação. 

 

 

Fonte: Micasense, 2019 

Câmaras Multiespectrais: Captam além 

dos espectros visíveis, como o 

infravermelho. Utilizadas normalmente na 

agricultura de precisão gerando índices 

de vegetação. 
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Figura 9 – Modelo de superfície gerada por grade retangular, a esquerda, e modelo de superfície de grade triangular, a 

direita (SPRING - DPI/INPE, 2006). 

 

2.6 – CONTROLO DE QUALIDADE 

 

De acordo com Zardini, R. et al. (2014) para um levantamento essencialmente 

altimétrico, não se pode tratar de controlo de qualidade da altimetria de produtos 

cartográficos sem se avaliar também a sua qualidade planimétrica.  

Uma vez que os produtos cartográficos e topográficos são de importância 

imprescindível para os campos das engenharias, geofísica e outras áreas afins existe a 

necessidade da avaliação da informação geográfica relativamente a sua precisão 

planimétrica e altimétrica. 

As normas ISO 19113 (Geographic information — Quality principles) e 19114 

(Geographic information — Quality evaluation procedures) estabelecem elementos de 

qualidade no qual está incluído a exatidão posicional, caracterizando o rigor de 

georreferenciação dos objetos.  

Em Portugal as normas cartográficas são estabelecidas pela DGT – Direção 

Geral do Território, onde as normas para a cartografia topográfica foram adaptadas e 

alinhadas as normas e orientações dos regulamentos comunitários e nacionais para a 

informação geográfica, nomeadamente as criadas no âmbito da Diretiva INSPIRE 

(Diretiva de 2007/2/CE, de 14 de março, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu 

que estabelece uma infraestrutura de informação geográfica na Comunidade Europeia) 

e do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital Decreto-Lei n.º 83/2018, 19 de 

outubro. Esta nova especificação também está dentro dos parâmetros desenvolvidos 

pelo Global Geospatial Information Management das Nações Unidas, nas 

recomendações do Open Geospatial Consortium e nas normas ISO aplicáveis. 

(adaptado de CartTop-V1.0 da DGT, 2019).  
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Na planimetria o que se deve avaliar são os parâmetros: de rigor posicional de 

pontos medidos por via fotogramétrica, rigor posicional de pontos bem definidos em 

cartografia digital vetorial e por fim rigor posicional de pontos identificados em Ortofotos, 

bem definidos no terreno.  

Na altimetria deve ser avaliado: as altitudes de pontos medidos por via 

fotogramétrica, as altitudes de pontos conhecidos ou pontos sobre as curvas de nível 

(CN) em cartografia vetorial, altitudes de MDT em formato TIN e altitudes de MDT em 

forma de grelhas (adaptado de Gonçalves. J, 2017). 

A exatidão ou acurácia indica a proximidade entre uma medição e o seu valor 

verdadeiro. Já a precisão indica a proximidade entre os valores medidos, ou a sua 

repetibilidade (adaptado de Gonçalves. J, 2017).  

Já a questão visual da altimetria, o controlo de qualidade pode ser realizado 

através de uma inspeção estética, a visualização em 3D da Informação Geográfica que 

permite verificar inconsistências. 
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3 – DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

3.1 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

O local definido para o presente estudo situa-se em Caldelas, vila pertencente 

ao concelho de Amares – Braga (o mapa da figura 10 situa o local). Segundo os dados 

do INE – Instituto Nacional de Estatística e da Câmara Municipal de Amares, de acordo 

com o censo de 2011 a vila de Caldelas possui 872 habitantes registados e uma área 

de aproximadamente 4,13 km2. 

A região além de ter como atividade socioeconômica principal o cultivo agrícola, 

principalmente vinicultura, também é conhecida por ter grande potencial para energia 

geotérmica, sendo o principal atrativo da vila as Termas de Caldelas, existente desde o 

tempo dos romanos. A temperatura média no inverno ronda os 8º C e 20º C no verão, a 

região tem uma taxa de pluviosidade elevada no inverno, cerca de   1707 mm por ano. 

Relativamente ao seu relevo a sua altitude oscila entre os 50m e 100m, com 

pontos de maior altitude chegando aos 150 m. Na zona ribeirinha, onde observa-se um 

aumento de altitude brusco e se encontra situações de declividades mais acidentadas, 

localizam-se os aglomerados urbanos de maior significado.  

O relevo foi um dos critérios de maior relevância para a escolha da área de 

estudo, uma vez que o local oferece uma heterogeneidade neste aspeto. Onde o 

primeiro voo foi realizado numa zona mais plana e urbana e o segundo voo foi realizado 

numa zona de montanha com a presença de vegetação densa. 

Toda essa região de Caldelas e freguesias envolventes do concelho de Amares 

tem características paisagísticas tradicionais, em que a ocupação agrícola policultural é 

predominante, existindo em algumas partes do território uma ocupação urbana mais 

densa e industrial.  
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Figura 10 – Mapa de localização da Vila de Caldelas (Pinto. G, 2019). 

 

3.1 – INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EXISTENTE 

 

Antes da realização do levantamento propriamente dito foi realizada uma 

pesquisa e recolha da informação topográfica existente na região. Desta maneira foi 

possível facilitar o fluxo de trabalho, podendo prever a forma do terreno e realizar com 

mais segurança um pré-plano de trabalho de campo, bem como posteriormente realizar 

a comparação e controle de qualidade gráfica dos produtos gerados a partir do 

levantamento com o VANT.  

Após pesquisas, as fontes de informação recolhidas foram a carta militar do local 

(figura 11), da qual foram extraídas, as curvas de nível e pontos cotados; e o PDM – 

Plano Diretor Municipal (figura 12) do concelho de Amares, onde consta apenas uma 

parte de Caldelas.  
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Figura 11 – Recorte da Carta Militar (A) e curvas de nível e pontos cotados (B) extraídos da carta militar 1:25 000 

(Instituto Geográfico do Exército, Carta Militar de Portugal, folha 42 – Vila Verde, na escala 

 

As curvas de nível e pontos cotados da respetiva carta militar, bem como as 

curvas de nível do PDM serviram como base para a comparação da qualidade gráfica 

(qualidade estética ou visual) de apresentação das curvas de nível geradas a partir do 

Modelo Digital de Superfície e Terreno gerados através do voo com o VANT.  

 

 

Figura 12 – PDM de Amares 1:1.000 da parte relativa a Caldelas (A) e aproximação (B) para observação no nível de 

detalhe (Pinto. G, 2019). 

 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(A) 

 

(B) 
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3.2 – LEVANTAMENTO DA ALTIMETRIA ATRAVÉS DE VANT 

 

3.2.1 – CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

VANT: 

Para o levantamento foram utilizados um VANT DJI Phantom 4 Pro (distância 

focal de 8.8 mm), que dispõe de um recetor GNSS de navegação, o que permite 

adicionar aos dados da imagem recolhida a sua localização em coordenadas 

aproximadas. As figuras que se seguem mostram as propriedades de uma imagem 

capturada e o VANT utlizado (figuras 13 e 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo das propriedades de uma imagem capturada pela câmara a bordo do Phantom 4 PRO (Pinto. G, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – DJI Phatom 4 e a sua controladora, utlizados para o levantamento altimétrico (Pinto. G, 2019). 
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Relativamente ao sensor de bordo do respetivo VANT, a tabela 1 resume as 

suas características principais e a figura que se segue exemplifica a sua câmara 

(figura 15). 

 

Tabela 1 – Especificações da câmara DJI Phantom 4 PRO (adaptado de DJI – Phantom 4 PRO downloads). 

Sensor 1’’ CMOS Effective pixels: 20M 
Pixeis Efetivos 20M  
Distância Focal 8.8 mm 
Tamanho Máximo da Imagem  5472 × 3648 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15– Câmara do DJI Phatom 4 utlizado no levantamento altimétrico (DJI, 2019). 

 

Recetor GNSS: 

Para obtenção dos pontos de controlo fotogramétricos (PF) e os pontos de 

verificação (PV), para a construção dos modelos (Ortofoto, MDS e MDT) foram utlizados 

dois recetores GNSS de dupla frequência Trimble R6 e Stonex S800A, em modo RTK 

e utilizando o protocolo NTRIP. As coordenadas obtidas encontram-se no sistema 

ETRS89/PT-TM06 (EPSG:3763). 
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Figura 16 –Exemplo dos recetores GNSS utilizados – GPS Trimble R6, à direita, e GPS Stonex S800A, à esquerda 

(Trimble, 2019; Stonex, 2019). 

 

3.2.2 – PLANO DE TRABALHO 

 

A fase de uma pré-concepção do trabalho em campo, no contexto empresarial é 

de extrema importância, pois quando bem concebido este fluxo de trabalho pode 

minimizar consideravelmente os custos de um projeto e favorecer o sucesso do mesmo.  

Antes de ser realizada a recolha de dados (Imagens aéreas, pontos de controle 

e pontos de verificação) em gabinete realizou-se o plano de voo e identificação dos 

possíveis pontos de controlo.   

Atualmente com a presença de inúmeras ferramentas este processo é simples, 

neste caso a identificação dos possíveis pontos de controle foi realizada com recurso 

ao Google Maps. Para o plano de voo, embora existam algumas aplicações eficientes 

como por exemplo o Dronedeploy ou o DJI Ground Station PR, optou-se por utilizar o 

Pix4Dcapture, uma vez que este possui uma interface simples e intuitiva.  

Sempre que possível foi seguido o fluxo de trabalho proposto anteriormente (o 

fluxo de trabalho pode ser visto no ponto 2.3.3 – LEVANTAMENTO 

AEROFOTOGRAMÉTRICO). Abaixo encontram-se descritos ambos os procedimentos. 
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Planeamento dos Voos Realizados: 

 

O planeamento de voo foi feito com a aplicação PIX4DCapture, onde foram 

definidas as linhas de voo a seguir e as posições onde devem ser recolhidas as fotos, 

de acordo com os parâmetros definidos (sobreposições, ângulo da câmara e velocidade) 

para o respetivo voo o aplicativo define as posições das fotos. Assim foram definidas as 

áreas a cobrir tendo em conta os seguintes aspetos: 

• Altura de voo; 

• GSD, Ground Sampling Distance (traduzido do inglês distância de amostra do 

solo), que corresponde ao valor do pixel no terreno; 

• Sobreposições longitudinal e lateral; 

• Número de fiadas;  

Para este trabalho foi definida uma altura de voo de 120 metros, que proporciona 

um GSD de 3.5 (o GSD é condicionado pela altura do voo, logo quanto maior altura de 

voo maior o tamanho do pixel no terreno). As sobreposições longitudinais e transversais 

definidas foram de 65% e 60% respetivamente.  

Uma vez que o objetivo principal foi a análise da exatidão altimétrica e qualidade 

gráfica dos produtos, houve a necessidade da realização de três planos de voos para 

recobrir toda a área desejada, com aproximadamente 250 ha, ao todo foram definidas 

31 fiadas e estimado um total de 765 fotos. Cada voo teve no seu plano de voo a 

indicação de uma duração de cerca de 15 minutos. A velocidade do voo doi escolhida 

rápida. A figura 17 mostra a título ilustrativo um exemplo de plano de voo realizado no 

respetivo aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17– Exemplo de plano de voo (à esquerda) e informação sobre o plano de voo (à direita) realizado no 

PIX4DCapture (G. Pinto, 2019). 



26 
 

 
FCUP 
Avaliação da Exatidão Altimétrica de Modelos Digitais de Superfície Provenientes de Veículos Aéreos 
Não Tripulados em Zonas de Relevo Acidentado  
Gabriel Souto Maior da Costa Pinto 

Identificação dos Possíveis Pontos de Controlo: 

 

Para identificação dos pontos de controlo a marcar em campo, utilizou-se como 

ferramenta o Google Maps e Erth. Assim com áreas de voo já definas localizou-se os 

mesmos transferindo para um My Maps (ferramenta do Google) para em campo com 

recurso a um tablet ou telemóvel ir exatamente aos pontos elegidos. A imagem (figura 

18) a seguir demonstra o plano realizado.  

 

 

Figura 18 – Plano de recolha de pontos de controlo materializado no My Maps – Google (G. Pinto, 2019). 

 

3.2.3 – REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Numa perspetiva de fluxo de trabalho ideal em contexto empresarial, deve-se 

recolher no mesmo dia do lançamento do Drone os pontos de controlo (PF e PV). 

Com a fase de planeamento já definida o VANT foi ligado e foi feita a 

transferência dos dados da missão para o mesmo. De modo a dar início à recolha das 

fotografias em modo automático com a navegação autônoma por GNSS, o VANT foi 

lançado e realizada a cobertura aérea do local pretendido (figura 19). 



27 
 

 
FCUP 
Avaliação da Exatidão Altimétrica de Modelos Digitais de Superfície Provenientes de Veículos Aéreos 
Não Tripulados em Zonas de Relevo Acidentado  
Gabriel Souto Maior da Costa Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – VANT descolando do “Home Point” (G. Pinto, 2019). 

 

Foram capturadas ao todo 758 fotos dos três voos realizados, sendo dois destes 

sobrepostos de forma a que na fase de pós processamento fosse possível realizar 

apenas um modelo. 

Terminadas as missões de voo com sucesso, tal como referido posteriormente 

realizou-se em dois dias a campanha de campo para levantamento dos respetivos 

pontos de controle (PF e PV) com equipamento GNSS de precisão em modo RTK, foram 

utilizados dois modelos diferente, um Trimble R6 e um Stonex S800A. Foram utilizados 

aparelhos distintos com o mesmo grau de exatidão apenas por uma questão logística, 

uma vez que os levantamentos aéreos foram realizados em dias distintos. 

No total foram levantados aproximadamente 100 pontos de controle e verificação, 

apenas foi possível a sinalização de pontos nos locais de descolagem do VANT (“Home 

Points”), foram marcados 11  pontos de controle artificiais devidamente sinalizados com 

placas e marcas no solo, as figura que se segue demonstram algumas das sinalizações 

dos pontos de controlo identificados. 

 

 

Figura 20 – Exemplo de pontos de controlo natural (à esquerda) e pontos de controlo artificial, à no centro e à direita 

(G. Pinto, 2019). 
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3.2.3 – OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO DAS IMAGENS 

 

Seguindo o fluxo de trabalho proposto, passada a fase de planeamento do voo 

e levantamento dos pontos de controlo, prosseguiu-se para o processamento dos dados 

de campo. 

Para o processamento das imagens utilizou-se o software Agisoft Metashape 

versão 1.5. Este programa permite, a partir das fotografias aéreas obtidas no 

levantamento, gerar Modelos Digital de Superfície (MDS), Modelos Digital do Terreno e 

Ortofotos georreferenciados com boa resolução.  

Após a compatibilização dos dados, uma vez que o que sistema de coordenadas 

do centro de projeção das fotografias inicial aproximado pelo GNSS do VANT se 

encontrava no sistema de coordenadas WGS84 e a identificação altitude de voo do 

aparelho utilizado não corresponde a realidade, para sistema coordenadas local de 

Portugal PT-TM06/ETRS89-ETRS89 e para um valor de altitude de voo mais 

aproximado a realidade. O processamento consistiu em 3 etapas: 

1. Alinhamento das fotografias; 

2. Construção da nuvem densa de pontos; 

3. Geração do MDS, MDT e Ortofotos; 

Antes de iniciar as etapas acima observou-se as informações da câmara digital 

a bordo do VANT Phantom 4 PRO, esta corresponde ao modelo DJI FC6310 com 

distância focal de 8.8 mm e tamanho do pixel de 0.00241228 (2.41228 μm). Assim, as 

condições para continuar o processamento estavam reunidas. 

Depois de importar as fotos e de alterar a precisão dos pontos de controlo, para 

0.01 (valor de precisão pixel) procedeu-se ao alinhamento das fotos (“Alignment photo”). 

Escolheu-se um rigor alto e como par de pré-seleção (“pair preselection”) e pré-seleção 

de referência (“Reference preselection”). Assim o processo é acelerado devido à 

seleção de um subconjunto de pares de imagens, onde o programa faz a comparação 

das fotos de acordo com as suas coordenadas. Tal como referido acima o sistema de 

coordenadas das fotos foi definido antes do alinhamento, tendo sido escolhido um 

sistema igual ao dos pontos de controlo (ETRS89/PTTM06). 

Concluído o processo de alinhamento, foram calculados a posição e os 

parâmetros de calibração da câmara e foi obtida uma nuvem de pontos esparsa. De 
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seguida foram inseridos os PF, importando o ficheiro de texto relativo às coordenadas 

dos mesmos. Para cada foto foi ativada a opção “filter photos by markers” onde, para 

um único ponto de controlo, são selecionadas as fotos com as coordenadas 

aproximadas. 

Por fim marcou-se os pontos de controlo abrindo as fotografias e ampliando as 

marcas naturais e artificiais (figura 21), neste fase verificou-se que nem todos os PF 

captados em campo foram possíveis de identificação (figura 22), visto que a grande 

maioria deste pontos eram naturais e nem sempre os cenários foto versus campo são 

iguais, por exemplo algumas tampas de saneamento redondas não eram visíveis na 

foto. 

 

 

Figura 21 –Pontos de controle marcados nas respetivas fotos (G. Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Marcas naturais no terreno que não foram possíveis de identificar nas fotos (G. Pinto, 2019). 
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Após a identificação precisa dos pontos de controle, iniciou-se a fase de auto- 

calibração da câmara (“Optimize câmera”), que consiste em ajustar os parâmetros da 

câmara. Este processo, é de extrema importância e foi realizado porque as câmaras 

comuns (câmaras não-métricas) não têm os mesmos parâmetros de uma câmara 

métrica típica de fotogrametria convencional (sensores a bordo de aviões, por exemplo), 

estas são devidamente calibradas antes da captura das imagens e voo, assim os objetos 

são identificados de forma rigorosa.  

Verificou-se uma certa deformação nos parâmetros da câmara. Conforme se 

pode verificar na figura abaixo (figura 23), a distância focal (f) ajustou-se com algumas 

casas decimais, a distorção radial (k) e a distância tangencial (p) também foram 

ajustadas e os valores dos pontos principais (parâmetros cx e cy) foram desviados em 

-1,762 pixels  e 4,661 pixels respetivamente, para o modelo do primeiro voo processado 

com todos os pontos de controlo. 

 Os valores dos parâmetros da câmara, foram semelhantes para os dois modelos 

(nomeados de Voo1 e Voo2) realizados neste estudo, estes serão apresentados 

detalhadamente nos tópicos que se seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Parâmetros de calibração da câmara depois da otimização (G. Pinto, 2019). 

 

Depois do processo de calibração da câmara, foi iniciado o processo de 

reconstrução da superfície por correlação densa das imagens. Este modelo permite 

melhorar a georreferenciação. Uma nuvem de pontos densa (“Dense Cloud”) 

corresponde às posições 3D, que podem ser consideradas uma amostra da superfície. 
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Para este processo escolheu-se um rigor de qualidade médio, variando entre os 

vários modelos constituídos. Segundo o manual do software Agisoft as configurações 

de qualidade mais alta devem ser usadas para obter geometrias mais detalhadas e 

precisas, porém exigem mais tempo para o processamento. A forma como se interpreta 

os parâmetros de qualidade nesta fase do processamento é semelhante à das 

configurações de precisão da fase de Alinhamento de fotos, contudo a diferença é que, 

nesse caso, a configuração de qualidade ultra alta significa o processamento de fotos 

originais, logo os processos escolhidos correspondem 1 ponto 3D por cada 2x2 

(qualidade alta) e 4x4 (qualidade média) pixéis da imagem. Ainda na definição do 

processo de construção da nuvem de pontos densa foram ajustados os parâmetros 

avançados de filtragem de profundidade, este tem finalidade de eliminar ou reduzir o 

ruído ou corrige o problema de imagens mal focadas. Foi escolhido para todos os 

modelos modo de filtragem de profundidade moderada. 

Por fim foram gerados os MDS, MDT e Ortofotos tendo como base a nuvem 

densa de pontos. O resultado obtido foi a retificação geométrica da fotografia tendo 

como base o MDS e as características geométricas da câmara fotográfica. A operação 

que o software realiza é a junção de todas as fotos georreferenciadas e criar um 

Ortomosaico verdadeiro (true-orto), uma vez que este é Ortorretificado com um MDS e 

não com MDT. 

Todo o processo descrito acima foi realizado de forma igual para todos os 

modelos gerados. Foram gerados desta forma 18 produtos possíveis de análise de 

qualidade altimétrica.  

Os produtos foram nomeados em três categorias de acordo com a quantidade 

de pontos de controlo, distinguem-se entre: 

• Modelo sem pontos de controle (exemplo de nomeação: 

Orto_Voo1_ZERO); 

• Modelo com pontos de controlo apenas nos locais de descolagem do 

VANT (exemplo de nomeação: MDS_Voo1_HOME); 

• Modelo com todos os pontos de controlo identificados (exemplo de 

nomeação: MDT_Voo2_TODOS). 
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As tabelas a seguir mostram todos os produtos obtidos: 

 

Tabela 2 – Produtos gerados a partir dos dados do modelo elaborado com o primeiro voo (G. Pinto, 2019). 

MDS MDT Ortofoto 

MDS_Voo1_ZERO MDT_Voo1_ZERO Orto_Voo1_ZERO 

MDS_Voo1_HOME MDT_Voo1_HOME Orto _Voo1_HOME 

MDS_Voo1_TOTAL MDT_Voo1_TOTAL Orto _Voo1_TOTAL 

 

Tabela 3 – Produtos gerados a partir dos dados do modelo elaborado com o segundo voo (G. Pinto, 2019). 

MDS MDT Ortofoto 

MDS_Voo2_ZERO MDT_Voo2_ZERO Orto_Voo2_ZERO 

MDS_Voo2_HOME MDT_Voo2_HOME Orto _Voo2_HOME 

MDS_Voo2_TOTAL MDT_Voo2_TOTAL Orto _Voo2_TOTAL 

 

A título de exemplo abaixo encontram-se dois produtos gerados neste processo 

das imagens: 

 

 

Figura 24– Nuvem de pontos densa e Ortofoto do segundo voo (G. Pinto, 2019). 
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3.3 – CONTROLO DE QUALIDADE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

PRODUZIDA E RESULTADOS 

 

Foram realizados dois tipos de controle de qualidade, o primeiro no sentido da 

exatidão altimétrica, utilizando para tal os produtos relativos ao primeiro voo (Orto, MDT 

e MDS) onde foram recolhidos PF em quantidade suficiente para esta análise, e um 

segundo que diz respeito à questão estética e gráfica, utilizando para tal os dados 

relativos ao segundo Voo, que é relativo a zona montanhosa e com menor possibilidade 

de recolha de PF.   

Após a geração dos Ortofotos, dos MDS e dos MDT referida acima, este tópico 

abordará a avaliação da exatidão planimétrica e altimétrica dos mesmos.  Será realizado 

um controlo de qualidade da informação geográfica obtida, através de análises que 

serão descritas a seguir. 

Seguindo os critérios definidos para as normas da cartografia topográfica da 

DGT, mencionadas no item 2.6 – CONTROLO DE QUALIDADE, e de acordo com 

documento da UC de Produção cartográfica – Controle de Qualidade de Cartografia 

Digital, de Gonçalves, J.A. Fernandes, foram utilizados os critérios de rigor posicional. 

Para tal foi utilizado os softwares de SIG, o QGIS versão 3.4 e ArcGIS versão 10.6. 

Ainda que o foco deste estudo seja a análise altimétrica, tal como já referido 

acima não é possível ter precisão altimétrica sem ter um mínimo necessário de precisão 

em planimetria, desta forma procedeu-se uma breve análise da planimetria. 

Pretende-se que os produtos gerados sejam validados com as exatidões 

planimétrica (Ortofoto) e altimétrica (MDS e MDT), com valores que deverão ser 

inferiores a 20 cm e 40 cm. A avaliação da exatidão dos mesmos será feita através do 

cálculo da Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático (REMQ). Segundo Gonçalves, J.A 

o que avalia globalmente a exatidão é o REMQ. 

Assim para avaliar a exatidão, de acordo com o documento da DGT, Normas e 

Especificações Técnicas para a Cartografia Topográfica Vetorial e de Imagem, são 

considerados dois níveis de detalhe o nível de detalhe 1 (NdD1), para representações 

cartográfica de pormenor de área restritas, e o nível de detalhe 2 (NdD2) para a 

representação integral do território nacional (adaptado de CartTop-V1.0 da DGT, 2019). 

As tabelas abaixo mostram os valores de exatidão posicional definidos pelo documento. 
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Tabela 4 – Exatidão posicional absoluta dos objetos (adaptado de CartTop-V1.0 da DGT, 2019). 

O REMQ deve assumir valores iguais ou melhores a: 

 NdD1 NdD2 

Exatidão posicional planimétrica 0.30 m 1.50 m 

Exatidão posicional altimétrica 0.40 m 1.70 m 

 

Ainda relativamente ás normas de exatidão posicional, tal como consta no 

documento da DGT, Exatidão e precisão posicionais para a cartografia em escalas 

grandes, especifica que os valores de tolerância do REMQ da amostra de pontos têm 

de apresentar valores iguais ou menores que 0.07 m em planimetria e 0.10 m em 

altimetria, para as escalas de 1:1 000 até 1: 4500. 

 

3.3.1 – CONTROLE DE QUALIDADE PLANIMÉTRICA 

 

Para o controle de qualidade em planimetria (eixo X e Y), conforme referido 

foram utilizados os produtos do primeiro voo. Foi analisada a exatidão posicional através 

do cálculo da Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático. 

As equações aplicadas para o cálculo do REMQ planimétrico foram: 

• 𝐑𝐄𝐌𝐐𝐲 = √(𝐘 𝐨𝐫𝐭𝐨 − 𝐘 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨)²

𝐧
; 

• 𝐑𝐄𝐌𝐐𝐱 = √(𝐗 𝐨𝐫𝐭𝐨 − 𝐗 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨)²

𝐧
; 

• 𝐑𝐄𝐌𝐐𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 = √(𝐞𝟐𝐱,𝐢 − 𝐞𝟐𝐲,𝐢)

𝐧
. 

 

Dispondo das coordenadas dos PF, obtidas através dos recetores GNSS em 

modo RTK, foram obtidas as correspondentes coordenadas planimétricas a serem 

analisadas com recurso ao Ortofotomapa. Em ambiente QGIS os PF foram sobrepostos 

ao Orto e movidos individualmente para a sua posição correta, o cálculo da geometria 

(X e Y) é obtido de forma automática, desta maneira foram obtidas novas coordenadas. 

Para efeitos desta análise foram utilizados os Ortofotos do primeiro voo (Orto 



35 
 

 
FCUP 
Avaliação da Exatidão Altimétrica de Modelos Digitais de Superfície Provenientes de Veículos Aéreos 
Não Tripulados em Zonas de Relevo Acidentado  
Gabriel Souto Maior da Costa Pinto 

_Voo1_HOME, Orto _Voo1_TOTAL e Orto _Voo1_ZERO). Os resultados encontram-se 

nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 5 – REMQ planimétrico correspondente ao Ortofoto do primeiro voo sem pontos de controle (G. Pinto, 2019). 

REMQX 0.158 m 

REMQY 1.089 m 

REMQ plano horizontal 1.101 m 

 

Observação: Como os modelos _ZERO não possuem pontos de controlo foram 

marcados no Ortofoto uma amostra de 11 pontos aleatórios e realizado o respetivo 

cálculo para obter os erros (ver a tabela completa do Anexo I). 

 

Tabela 6 – REMQ planimétrico correspondente ao primeiro voo e com pontos de controlo no local de descolagem do 

VANT (G. Pinto, 2019). 

REMQX 0.010 m 

REMQY 0.006 m 

REMQ plano horizontal 0.011 m 

 

Tabela 7 – REMQ planimétrico correspondente ao primeiro voo e com todos os pontos de controlo (G. Pinto, 2019). 

REMQX 0.036 m 

REMQY 0.024 m 

REMQ plano horizontal 0.043 m 

 

No anexo I encontram-se as tabelas de todos os pontos recolhidos em campo e 

é possível verificar o valor do erro em planimetria (X e Y) bem como em altimetria (Z). 

Pela análise dos resultados obtidos para os modelos com os pontos de controle 

(tabela 6 e 7) verifica-se que os valores do REMQ se encontram abaixo dos valores 

máximos mencionados anteriormente. É percetível que os valores para o modelo com 

todos os pontos têm erros maiores, uma vez que este possui mais pontos de controlo 

logo existe maior propagação de erro, contudo é possível afirmar que é um erro aceitável 

com valores dentro dos parâmetros mencionados acima. 
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 Já o modelo sem os pontos de controle (tabela 5), para um modelo sem nenhum 

PF foi obtido valores de erros bastante aceitáveis, visto que a orientação é feita apenas 

as coordenas do centro de imagem aproximadas pelo GNSS de navegação a bordo do 

VANT. Os valores do modelo sem PF encontram-se dentro dos parâmetros esperados 

para o nível de detalhe NdD2. 

 

3.3.1 – CONTROLE DE QUALIDADE ALTIMÉTRICA 

 

Para o controlo de qualidade da componente altimétrica (eixo Z) dos modelos 

(MDT e MDS resultantes do primeiro voo), seguiu-se a mesma linha de raciocínio 

anterior. Foi analisada a exatidão da altitude através do REMQ, de análises estatísticas 

básicas como a média e o desvio padrão, e de gráficos comparativos entre as cotas 

obtidas pelo GPS e extraídas dos modelos.  

As equações aplicadas para o cálculo do a REMQ e demais análises estatísticas 

foram: 

• 𝐑𝐄𝐌𝐐𝐳 = √(𝐙 𝐦𝐝𝐭 − 𝐙 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨)²

𝐧
; 

• 𝝁 = ∑
𝒓𝒊

𝒏

𝒏

�̇�=𝟏
;  

• 𝛔𝟐 =
𝟏

𝐧−𝟏
∑ (𝐫𝐢 − 𝛍)𝟐𝐧

𝐢=𝟏
; 

• Sendo 𝐫𝐢 = 𝐙 𝐦𝐝𝐭 − 𝐙 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨 

 

Reunindo todos os pontos disponíveis entre PF e PV (no anexo I é possível 

observar os respetivos pontos de controle), as coordenadas altimétricas dos pontos de 

controlo foram obtidas a partir do MDS e MDT usando o plugin “Point Sampling Tool” do 

QGIS. Procedeu-se exatamente da mesma forma para todos os Modelos Digitais de 

Superfície e Terreno. 

Inicialmente fizeram-se duas análises utilizando apenas os PV, comparando as 

altitudes dos pontos extraídos do MDS e MDT, os quais têm os mesmos valores uma 

vez que estes se encontram em estradas ou locais com superfície plana, entre os pontos 

reais obtidos em campo via RTK.   
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As tabelas que se seguem elucidam a comparação entre as diferenças de 

valores MDT/MDS com os do RTK. 

 

Tabela 8 – Diferença entre altitudes do MDT/MDS e RTK, numa amostra de 5 pontos, correspondente ao primeiro voo 

sem pontos de controlo (G. Pinto, 2019). 

Ponto 
Cota 

MDS/MDT (m) 
Cota RTK 

(m) 
dZ (m) 

Pv01 80,03234 73,5068 6,526 

Pv02 79,00591 72,3987 6,607 

Pv03 77,83939 71,4025 6,437 

Pv04 76,80214 70,3553 6,447 

Pv05 75,62858 69,2351 6,393 

 

Tabela 9 – Diferença entre altitudes do MDT/MDS e RTK, numa amostra dos primeiros 5 PV, correspondente ao primeiro 

voo e com pontos de controlo no local de descolagem do VANT (G. Pinto, 2019). 

Ponto 
Cota 

MDS/MDT (m) 
Cota RTK 

(m) 
dZ (m) 

Pv01 73,330 73,506 -0,176 

Pv02 72,162 72,398 -0,236 

Pv03 71,169 71,403 -0,233 

Pv04 70,144 70,355 -0,211 

Pv05 68,955 69,235 -0,281 

 

Tabela 10 – Diferença entre altitudes do MDT/MDS e RTK, numa amostra dos primeiros 5 PV, correspondente ao primeiro 

voo e com todos os pontos de controlo (G. Pinto, 2019). 

Ponto 
Cota 

MDS/MDT 
(m) 

Cota 
RTK (m) 

dZ (m) 

Pv01 73,677 73,507 0,171 

Pv02 72,576 72,399 0,177 

Pv03 71,633 71,403 0,231 

Pv04 70,562 70,355 0,206 

Pv05 69,439 69,235 0,204 

 

Prosseguindo as análises, abaixo encontram-se os gráficos alusivos ao perfil de 

um troço do terreno comparando as cotas obtidas via RTK e extraídas dos respetivos 

MDS e MDT. 
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Figura 25  – Perfil do terreno sem PF, comparação entre os PV e as cotas extraídas do MDS (G. Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Perfil do terreno com PF nos “Home Points”, comparação entre os PV e as cotas extraídas do MDS (G. 

Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Perfil do terreno com todos os PF, comparação entre os PV e as cotas extraídas do MDS (G. Pinto, 2019). 
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Analisando os quadro e perfis acima observa-se como era de se esperar, que no 

modelo gerado sem PF existe uma discrepância entre os valores de cota reais do 

terreno e os valores extraídos do MDS e MDT.  

Já relativamente ao modelo com PF nos locais de lançamento do Drone observa-

se um bom desempenho face aos pontos reais extraídos com RTK, é um indício de que 

a forma como se planeou levantamento aéreo foi devidamente planeado. É evidente 

que se em vez de dois pontos de lançamento, como foi o caso, fossem 4 pontos e áreas 

de voo menores essa precisão iria ser melhor. Conforme o tipo e a exigência do produto 

a ser entregue um REMQ de 27 cm, como mostra a tabela 12, está dentro dos limites 

esperados para o NdD1 (conforme valores descritos na tabela 4).  

Em relação aos valores de altitude referentes ao modelo com todos os pontos 

de controlo, espera-se um resultado melhor, e que se irá verificar nas tabelas a seguir. 

Dando continuidade à análise as tabelas que se seguem mostram os resultados 

obtidos através das análises estáticas aplicadas: 

 

Tabela 11 – REMQ altimétrico correspondente ao primeiro voo e sem PF (G. Pinto, 2019). 

Média 5.007 

Desvio Padrão 1.035 

EMQ em Altimetria  5.111 

 

Tabela 12 – REMQ altimétrico correspondente ao primeiro voo e com PF na local de descolagem (G. Pinto, 2019). 

Média 0.144 

Desvio Padrão 0.232 

EMQ em Altimetria  0.271 

 

Tabela 13 – REMQ altimétrico correspondente ao primeiro voo e com todos PF (G. Pinto, 2019). 

Média 0.044 

Desvio Padrão 0.127 

EMQ em Altimetria  0.133 
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Conforme se observa nas tabelas acima, constatou-se como esperado que o 

modelo sem PF face aos outros dois deixa a desejar. Está fora dos requisitos do NdD2 

(REMQ altimétrico de 1.70 m), porém como foi referido conforme o rigor pretendido os 

5 metros de REMQ poderá ser aceitável, por exemplo para projetos de reconhecimento 

de área, que não seja para fins de aplicações de engenharia, poder-se-ia aplicar. 

Quanto ao modelo com PF nas zonas de descolagem, confirma-se o que foi 

mencionado acima, para poucos pontos de controle e bem concentrados numa só zona 

foi obtido um resultado aceitável, os valores do REMQ (tabela 13) está dentro dos 

valores esperados para o nível de detalhe NdD1 (REMQ altimétrico de 0.40 m).  

Observando agora os valores estáticos do último modelo com todos os PF 

(tabela 13), numa avaliação global para dados altimétricos são aceitáveis e pode-se 

considerar dentro dos parâmetros da cartografia topográfica de grande escala que 

admite um REMQ de 10 cm, conforme mencionado no início desta secção. Com um 

REMQ de 13 cm, perfeitamente normal para dados de altitude, se tomarmos como 

exemplo um levantamento topográfico corriqueiro por vezes não possui esta precisão. 

A média é próxima de zero significando que não se encontram erros sistemáticos, logo 

o REMQ e o desvio padrão têm valores muito próximos. 

 

3.3.1 – CONTROLE DE QUALIDADE DA COMPENTE GRÁFICA 

GERADA PELOS DADOS ALTIMÉTRICOS  

 

Continuando a análise, neste tópico será realizada uma inspeção da estética 

altimétrica com recurso aos SIG e para tal serão utilizados o modelo gerado pelo 

segundo voo realizado.  

Seguindo a mesma metodologia anterior serão analisados nesta fase os 3 

modelos:  

• Modelo sem pontos de controlo; 

• Modelo com pontos de controlo apenas nos locais de descolagem do 

VANT; 

• Modelo com todos os pontos de controlo identificados. 

Iniciando pela verificação dos dados facultados pelos relatórios do software 

Agisoft é possível ver no mapa de sobreposição das imagens (figura 28) que a maior 
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parte da área sobrevoada recoberta por mais de 9 imagens, ou seja, um mesmo local 

possui mais de 9 imagens.  

Como se trata de um voo alto, quando se trata de voos realizados com VANT, 

obteve-se uma boa sobreposição e quanto maior for está sobreposição será obtido um 

melhor MDS e consequentemente MDT, sem levar em conta o seu rigor de precisão em 

termo de valores altimétricos, uma vez que esta componente é ajustada, no caso desse 

VANT através dos PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Mapa de Localizações da câmara e sobreposição da imagem (G. Pinto, 2019). 

 

Para uma análise visual primária dos modelos altimétricos (MDT e MDS), foram 

gerados para cada um dos modelos um modelo de sombreamento (“Hillshade”), para 

verificar se haveria erros grosseiros ou percetíveis num primeiro olhar.  

Conforme as figuras abaixo verificamos que aparentemente entre os modelos 

não existem diferenças. Porém em relação aos modelos tanto MDS como MDT gerados 

sem PF existe uma diferença de aproximadamente 10 metros a mais, tanto para as 

altitudes máximas como mínimas. Já em relação ao modelo com todos os PF a diferença 

não passa dos 3 metros. 
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Seguem as figuras alusivas aos modelos de sombra sobrepostos com os MDT e 

MDS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Mapa do MDS sobreposto com o respetivo “Hillshade” com PF nos “Home Points”. (G. Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Mapa do MDS sobreposto com o respetivo “Hillshade” sem PF. (G. Pinto, 2019). 
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Seguidamente foram gerados MDT, em ambiente Agisoft, através da 

classificação automática dos pontos a nível do solo e acima dele, concebido desta forma 

o respetivo modelo e exportado para análise em SIG (figuras 26 e 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Mapa do MDT sobreposto com o respetivo “Hillshade” com PF nos “Home Points” (G. Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Mapa do MDT sobreposto com o respetivo “Hillshade” sem PF. (G. Pinto, 2019). 
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Tal como os respetivos MDS também não se nota diferença visual entre ambos, 

possuem a mesma diferença em termos de altitude. Comparando o MDS e o MDT nota-

se que o valor das altitudes no MDT diminui relativamente aos valores máximos, 

comprovando que de uma forma geral o Agisof tem bons parâmetros para esse tipo de 

classificação. 

Todavia observando com mais pormenor verificamos alguns erros de 

inconsistência visual nos MDT em ambos da mesma forma. A figura abaixo mostra um 

exemplo deste tipo de erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Exemplo de inconsistência visual presentes em ambos os modelos (G. Pinto, 2019). 

 

Uma vez que a finalidade principal destes modelos é geração de mapas 

temáticos (ex.: mapas hipsométricos), curvas de nível e outras informações geográficas 

derivadas como bacias hidrográficas, fluxo de drenagem, etc.; é possível minimizar este 

tipo de erro classificando a nuvem pontos densa antes de gerar o MDT (em ambiente 

Agisosft, figura  34) e  degradando o MDT ou MDS aumentando o tamanho do pixel, 

pois este dados raster gerados a partir de voos Drone possuem alta resolução, neste 

caso o Modelos Digitais de Superfície e Terreno original possuíam resolução espacial 

de 5 cm pixel. Desta forma uma vez que o MDS diz respeito a superfície como um todo 

as curvas de nível foram geradas a partir dos MDT que diz respeito apenas ao terreno 

para poderem posteriormente comparar com outras fontes. 
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Figura 34 – Exemplo da classificação manual da nuvem de pontos densa antes de gerar o MDT (G. Pinto, 2019). 

 

Assim realizando através da ferramenta disponível no Arcgis, “resample”, foram 

reamostrados os rasters para os tamanhos de pixel de 5 m e 1 m. Foi também gerado 

um polígono, denominado de Área Útil, para delimitar uma zona onde gerar as curvas 

de nível sem os erros das extremidades dos modelos. 

 A partir dos novos MDT foram geradas dentro da área útil as curvas de nível de 

duas formas no QGIS: 

• A partir de uma grelha de pontos com as cotas extraídas para cada ponto 

(gerado com o plugin “Contour Plugin”). 

• A partir da ferramenta de processamento “Contour” do GDAL. 

Foram geradas curvas de nível apenas para os modelos com PF. Pois como já 

comprovado acima que em termos de precisão os modelos sem pontos de controlo têm 

uma diferença de 10 metros em relação aos demais. CN de 5 em 5 metros para os 

modelos com pixel de 1 metro e curvas de nível de 10 em 10 metros para os modelos 

com pixel de 5 metros.  

Analisando as curvas de nível geradas entre os distintos modelos,  que foram 

geradas diretamente dos MDT com recurso a ferramenta do GDAL citada acima, como 

se percebe nas figuras que se seguem abaixo (figuras 35 e 36), as CN correspondentes 

ao MDT com pixel de 5 metros e geradas através da grelha de pontos (curvas de 10 em 

10 metros) é apresentada de melhor forma, representando melhor o relevo. Em relação 

as curvas do MDT com PF no local de lançamento e com todos os PF a diferença é a 

mesma das análises anteriores, apenas se distingue nos valores máximos de cota. 
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Figura 35 – Mapa das CN de 10 em 10 metros comparando, as CN geradas pela grelha de pontos com as CN geradas 

pelo Contour (G. Pinto, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Mapa das CN de 5 em 5 metros, comparando as CN geradas pela grelha de pontos com as CN geradas 

pelo Contour (G. Pinto, 2019). 
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Para comparar as curvas de nível geradas e verificar a qualidade gráfica das 

mesmas perante outras fontes que já foram atestadas pelas entidades competentes, 

será feita primeiro uma comparação das curvas que foram geradas através da grelha 

de pontos (uma vez que na comparação anterior comparando-as entre si já exclui a 

hipótese de qualidade estética das geradas via GDAL com a ferramenta “contour”) com 

as curvas de nível da carta militar de 10 em 10 metros (figura 37). 

A segunda confrontação (figura 38) será realizada estre as curvas em questão e 

as curvas de nível do PDM de Amares de 1 em 1 metro de amares, ainda que antigo e 

georreferenciando em D73 serve de base para o efeito, uma vez que também foi 

homologada pela DGT que é a entidade competente para tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Mapa das CN de 10 em 10 metros, comparando as CN geradas pela grelha de pontos com as CN da carta 

militar (G. Pinto, 2019). 
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Figura 38 – Mapa das CN de 1 em 1 metro, comparando as CN geradas pela grelha de pontos com as CN do PDM (G. 

Pinto, 2019). 

 

Concluindo a análise gráfica é possível perceber que o produto gerado com a 

grelha de pontos com valores extraídos do MDT classificado, não deixa a desejar 

perante as curvas de nível da carta militar, ainda que necessite de alguns ajustes em 

zonas onde a suavização e classificação manual não funciona na totalidade. Uma 

possível solução seria em campo recolher alguns pontos de ajustes altimétricos e juntar 

ao modelo. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Para avaliar os produtos altimétricos gerados por VANT foi necessário 

compreender a técnica de aquisição de dados e os erros a que os mesmos estão 

sujeitos.  Foi também tido em consideração a escolha da região de estudo devido às 

suas características geográficas e ao facto de ser uma zona de grande variabilidade de 

relevo entre vales e montanhas. Por isso, este trabalho foi dividido em etapas essenciais 

tendo sempre como objetivo principal a avaliação dos produtos altimétricos gerados pelo 

levantamento do VANT. 

Os resultados obtidos cumprem os parâmetros de exatidão estipulados para as 

escalas 1:1.000 ou 1:2000. O REMQ no plano horizontal dos modelos em que foram 

avaliadas a exatidão posicional (modelos do primeiro voo com PF nos “Home Points” e 

com todos os PF) é de 1.1 cm e 4.3 cm. Mesmo sem a presença de PV planimétricos, 

a comparação entre os PF no Ortofoto e na realidade está dentro dos parâmetros 

esperados que seria entre 20 cm a 40 cm. Estão também de acordo com os parâmetros 

definidos pela DGT, dentro dos valores definidos para o NdD1 e para cartografia de 

grande escala.   

Em relação a exatidão altimétrica, conforme se pôde verificar nos respetivos 

resultados, numa visão global foi obtido um bom resultado tanto para o modelo com 

todos os PF como para o modelo com menor número de pontos de controlo. Com um 

REMQ de 13 cm e 27 cm respetivamente, foi possível comprovar de fato, pois estes 

modelos continham os respetivos PV.  De acordo com os parâmetros estabelecidos para 

a exatidão altimétrica, mencionados anteriormente, os modelos resultantes do primeiro 

voo (com PF nos “Home Points” e com todos os PF) também estão dentro dos 

parâmetros esperados para uma carta na escala 1:1.000 ou 1:2.000. 

No entanto consultando os relatórios do Agisoft (tabelas E e F, do anexo II) pode-

se verificar que o erro posicional e REMQ da maior parte dos PF se situam dentro dos 

2 e 3 cm (relativamente a exatidão altimétrica do modelo com todos os PF), o que é 

interessante na análise. Porém na realidade o software apenas faz a comparação entre 

os próprios PF proporcionando este cenário favorável. 

Uma forma de melhorar a exatidão dos produtos gerados seria aumentando o 

número de PF usados ou distribuindo de melhor forma em toda área sobrevoada. 

Também em casos onde os PF são maioritariamente naturais levar em consideração o 
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erro humano, uma vez que nem sempre se tem a sensibilidade exata do ponto a ser a 

marcado. No caso deste projeto houve inúmeros pontos que não foi possível materializar 

em pós-processamento. 

Este trabalho pode-se enquadrar seguramente para os requisitos exigidos para 

as escalas 1:10.000 e 1:25.000. Também é possível dizer que a informação geográfica 

gerada cumpre os requisitos para escalas maiores 1:1000 ou 1:2000. Visto que o nível 

de resolução do Ortofoto e o grau de confiabilidade ao gerar as cuvas de nível é alto. 

Contudo, como todo trabalho automatizado para se ter uma apresentação mais 

agradável não se pode substituir a mão humana.  

Em relação à questão estética analisada, pode-se constatar como já foi 

mencionado que a exatidão gráfica é muito semelhante à de uma carta militar com 

escala 1:25.000. Para a escala do cadastro fornecido,1:1.000, também correspondeu 

às espectativas, em termos gerais ela mantém-se fidedigna ao terreno.  

Como não foi fornecida nenhuma informação geográfica correspondente à 

escala 1:10.000, o critério da avaliação foi pessoal pela experiência e observação de 

outras cartas na mesma escala. 

Em termos de processamento dos dados nos programas utilizados, pode-se 

afirmar que o Agisoft se mostra um programa muito eficaz composto por algoritmos 

evoluídos. Todavia a escolha dos parâmetros corretos para o processamento é 

importante para uma melhor obtenção de resultados, evitando, por vezes, soluções 

demasiado otimistas. Aliado aos softwares de SIG torna-se uma ferramenta de 

processamento poderosa. 

A nova tecnologia VANT ao dispor da Engenharia Geográfica é uma boa 

alternativa às técnicas clássicas, permitindo otimizar recursos na obtenção dos dados 

de campo (fotografias aéreas). Com o processamento final computorizado, os produtos 

obtidos não se limitam apenas a fornecer dados vetoriais de impressão, mas também 

outros tipos de dados que abrem novos horizontes a profissionais das ciências da terra 

que utilizam este tipo de elementos como suporte de trabalho ou pesquisa. 

Para aplicações futuras recomenda-se a realização de um voo com altitude mais 

baixa (entre 30 a 50 metros) e com um plano de voo distinto. Realizando um voo em 

grelha vai possibilitar sobreposições abundantes e consequentemente um melhor 

modelo 3D. Com o auxílio dos PF obtidos por recetor GNSS de alta precisão irá gerar 

modelos altimétricos mais exatos e fidedignos ao terreno. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I – TABELAS COMPLETA DOS PF E PV 

 

Tabela A – Coordenadas dos PF usados no processamento fotogramétrico da amostra de fotos (sistema 

ETRS89/PTTM06). 

 

ORTOFOTO RTK 

Ponto X Y Ponto X Y 

Pf01 
-

20338,274 222164,706 Pf01 
-

20338,301 222164,744 

Pf02 
-

20345,637 222180,744 Pf02 
-

20345,739 222180,699 

Pf03 
-

20374,509 222184,657 Pf03 
-

20374,477 222184,663 

Pf04 
-

20371,297 222201,603 Pf04 
-

20371,257 222201,586 

Pf05 
-

21017,340 221231,398 Pf05 
-

21017,344 221231,400 

Pf06 
-

21037,499 221211,241 Pf06 
-

21037,515 221211,235 

Pf07 
-

21066,743 221212,446 Pf07 
-

21066,740 221212,446 

Pf08 
-

21071,208 221229,224 Pf08 
-

21071,210 221229,208 

Pf09 
-

21211,348 221386,064 Pf09 
-

21211,313 221386,072 

Pf10 
-

20780,419 222057,197 Pf10 
-

20780,470 222057,226 

Pf11 
-

20765,213 221839,037 Pf11 
-

20765,198 221839,028 

Pf12 
-

20529,122 221483,121 Pf12 
-

20529,130 221483,122 

Pf13 
-

20633,731 222266,640 Pf13 
-

20633,724 222266,647 

Pf14 
-

20496,530 221984,940 Pf14 
-

20496,456 221984,873 

Pf15 
-

20215,476 221914,630 Pf15 
-

20215,503 221914,656 

Pf16 
-

20026,186 222184,847 Pf16 
-

20026,184 222184,848 

Pf17 
-

19887,138 221810,131 Pf17 
-

19887,135 221810,128 

Pf18 
-

21353,397 221847,549 Pf18 
-

21353,395 221847,565 

Pf19 
-

20289,481 222444,676 Pf19 
-

20289,465 222444,688 
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Tabela B – Diferenças entre as coordenadas planimétricas (X e Y) do Ortofoto e do RTK e seus resíduos. 

 

EMQ (X e Y) 

Dx (dX)^2 Dy (dY)^2 

0,027 0,001 -0,038 0,001 

0,102 0,010 0,045 0,002 

-0,032 0,001 -0,006 0,000 

-0,040 0,002 0,017 0,000 

0,004 0,000 -0,002 0,000 

0,016 0,000 0,006 0,000 

-0,003 0,000 0,000 0,000 

0,002 0,000 0,016 0,000 

-0,035 0,001 -0,008 0,000 

0,051 0,003 -0,029 0,001 

-0,015 0,000 0,009 0,000 

0,008 0,000 -0,001 0,000 

-0,007 0,000 -0,007 0,000 

-0,074 0,005 0,067 0,004 

0,027 0,001 -0,026 0,001 

-0,002 0,000 -0,001 0,000 

-0,003 0,000 0,003 0,000 

-0,001 0,000 -0,016 0,000 

-0,016 0,000 -0,012 0,000 

  Somátorio   Somátorio 

  0,025   0,011 

Desvio Padrão   Desvio Padrão   

0,037   0,024   

Média   Média   

0,000   0,001   

        

  EMQ_X   EMQ_Y 

  0,036   0,024 
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Tabela C – Coordenadas dos PV usados no processamento fotogramétrico da amostra de fotos (sistema 

ETRS89/PTTM06). 

 

ANÁLISE ALTIMÉTRICA 

Ponto X Y Cota MDS/MDT Cota RTK 

Pv01 -21387,503 221700,951 73,677 73,507 

Pv02 -21387,155 221709,424 72,576 72,399 

Pv03 -21386,309 221717,042 71,633 71,403 

Pv04 -21385,289 221725,160 70,562 70,355 

Pv05 -21384,415 221734,930 69,439 69,235 

Pv06 -21384,075 221743,411 68,555 68,388 

Pv07 -21384,657 221751,754 67,770 67,581 

Pv08 -21385,429 221760,618 66,978 66,843 

Pv09 -21386,372 221770,613 66,342 66,154 

Pv10 -21387,281 221781,324 65,497 65,395 

Pv11 -21388,135 221792,844 64,546 64,456 

Pv12 -21389,126 221804,498 63,499 63,449 

Pv13 -20820,487 222093,810 80,382 80,240 

Pv14 -20828,098 222108,386 79,399 79,469 

Pv15 -20837,136 222123,689 78,690 78,712 

Pv16 -20848,526 222135,622 77,913 77,921 

Pv17 -20862,997 222143,441 77,098 77,113 

Pv18 -20090,196 221979,393 120,413 120,467 

Pv19 -20098,087 221975,351 120,583 120,637 

Pv20 -20106,878 221970,796 120,713 120,811 

Pv21 -20119,283 221964,392 120,897 120,948 

Pv22 -20131,612 221957,988 120,960 121,063 

Pv23 -20144,014 221951,612 120,885 120,995 

Pv24 -20160,847 221942,913 120,642 120,761 

Pv25 -20175,890 221935,106 120,390 120,540 

Pv26 -20218,091 221841,783 110,961 111,023 

Pv27 -20227,582 221834,609 111,025 111,096 

Pv28 -20235,661 221830,677 111,039 111,050 

Pv29 -20244,303 221829,642 110,885 110,912 

Pv30 -20251,314 221830,683 110,539 110,601 

Pv31 -20241,449 222062,429 131,118 131,130 

Pv32 -20252,828 222052,593 130,163 130,138 

Pv33 -20264,074 222041,973 129,194 129,263 

Pv34 -20275,779 222030,230 128,405 128,443 

Pv35 -20289,167 222018,680 127,487 127,497 

Pv36 -20302,934 222005,797 126,567 126,616 
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Pv37 -20315,360 221993,654 125,714 125,752 

Pv38 -20328,893 221979,746 124,818 124,859 

Pv39 -20651,332 222263,686 91,380 91,301 

Pv40 -20963,610 222040,053 62,422 62,421 

Pv41 -20772,407 221757,649 75,057 74,997 

Pv42 -20485,738 222038,311 111,352 111,181 

Pv43 -20220,491 221916,368 119,988 120,066 

Pv44 -20306,188 222225,650 118,793 118,762 

Pv45 -20391,465 222520,597 94,931 94,996 

Pv46 -20739,283 221320,195 85,827 85,652 

Pv47 -20033,587 222115,021 133,974 134,022 

Pv48 -21089,926 221107,721 95,279 95,277 

Pv49 -21189,550 221361,692 94,489 94,436 

Pv50 -21387,159 221644,331 78,100 77,677 

Pv51 -20939,483 221489,289 95,503 95,399 

Pv52 -20010,327 221829,899 134,702 134,616 

Pv53 -21210,971 221401,469 92,490 92,487 

Pv54 -21187,717 221355,069 94,959 94,923 

Pv55 -20764,517 221846,516 76,919 76,504 

Pv56 -20535,818 221508,121 73,229 72,961 

 

Tabela D – Diferenças entre altitudes do MDS/MDT e as coordenadas do Ortofoto e RTK, bem como os respetivos 

resíduos. 

 

EMQ (COTA) 

dZ (dZ)^2 

0,171 0,029 

0,177 0,031 

0,231 0,053 

0,206 0,043 

0,204 0,042 

0,167 0,028 

0,190 0,036 

0,135 0,018 

0,188 0,035 

0,102 0,010 

0,090 0,008 

0,050 0,002 

0,142 0,020 

-0,070 0,005 
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-0,022 0,000 

-0,008 0,000 

-0,015 0,000 

-0,054 0,003 

-0,054 0,003 

-0,097 0,010 

-0,051 0,003 

-0,102 0,010 

-0,110 0,012 

-0,119 0,014 

-0,150 0,022 

-0,061 0,004 

-0,071 0,005 

-0,010 0,000 

-0,027 0,001 

-0,062 0,004 

-0,012 0,000 

0,025 0,001 

-0,069 0,005 

-0,038 0,001 

-0,010 0,000 

-0,049 0,002 

-0,039 0,002 

-0,041 0,002 

0,079 0,006 

0,001 0,000 

0,060 0,004 

0,171 0,029 

-0,078 0,006 

0,031 0,001 

-0,065 0,004 

0,175 0,031 

-0,048 0,002 

0,002 0,000 

0,053 0,003 

0,423 0,179 

0,104 0,011 

0,086 0,007 

0,003 0,000 

0,036 0,001 

0,415 0,172 

0,268 0,072 
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ANEXO II – DADOS DO RELATÓRIO DO SOFTWARE AGISOFT 

 

Tabela E – REMQ dos PF, correspondente ao primeiro Voo com todos os PF 

 

 

Tabela F – Erros relativos aos pontos de controlo, correspondente ao primeiro Voo com todos os PF. 

 

 

Fig. A – Localização do centro de imagem do primeiro voo (câmara locations). 
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Fig. B – Ortofoto e MDS obtidos a partir dos dados do primeiro voo. 

 

 

Fig. C – Ortofoto e MDS a partir dos dados do segundo voo. 


