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Intervenientes 

Construtores 
 
 

 
Exploradores  

(Utilizadores profissionais) 
 

Observadores 
 

(Público em geral) 

Cadastro e Manutenção da IG:  
conhecer , recolher, 
preparar e manter: 
o quê, onde, quando 

Análise,  
Planeamento, 
Gestão do Território,  
Publicação 

Visualização 

 I / O  

 I + O  

 I  



As 2 “Máquinas” de SIG 

Homem 
• Inteligência 

• Intuição 

• Reconhecimento de Padrões 

 

Computador(es)/Software SIG 
• Quantidade de Memória 

• Velocidade 

• Fiabilidade nas Transmissões 

• Acumula o conhecimento dos Homens 

 



Ciclo de Vida da IG 

Área Geográfica 

Recolher  e organizar 

IG 
o quê, onde, quando 

Análise e Planeamento Publicação 

Actualizar 

Imagens,Cartografia Imagens,Cartografia 

(MNTopográfico) (MNCartográfico) 

Info Alfa-Numérica Info AlfaNumérica 



Ciclo de vida da IG e as 2 Máquinas de SIG 

Terreno Real 

Recolha  
 
 e Organização 

Análise  e 
 
Planeamento 

Publicação 

Análise 
 
 visual 

Decisão 

Transformação 



Formas de recolher Informação Geográfica 

 

Medição directa  

 

 

 

 

 

Satélite 

Avião convencional 

UASs 

Topografia 

Inquéritos/Entrevistas 
Outros instrumentos de recolha 

Observação remota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado da arte ( dos UASs baratos) 

 
A evolução destes sistemas é rapidíssima 
 
Há dezenas de soluções comerciais (todos os meses surgem novos anúncios) 
 
Há centenas ou milhares de investigadores (todas as semanas surgem novos artigos científicos) 
 
As evoluções são em todos os aspetos significativos;  em: 

-hardware 
miniaturização dos componentes  
robustez dos equipamentos  
autonomia das plataformas  
novos tipos de sensores incluídos nas plataformas 

-firmware 
o software de controlo do robot cada vez tem mais segurança e controlo 
comunicações cada vez mais fiáveis e com maior alcance 

-software de pós-processamento 
correlação estereoscópica 
reconstituição tridimensional da superfície  
orto-rectificação 
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 Debilidades relativamente aos sistemas convencionais 

1. Pouca exactidão nos parâmetros de orientação 
Erros de metros nas coordenadas dos centros de projecção 
Erros de graus nos ângulos de Euler ( Roll, Pitch e Heading) 

 
2. Fotografias pouco verticais  

 
3. Bastante deriva nas fiadas 

 
4. Aconselháveis sobreposições muito elevadas ( > 60% na transversal, >80% na 

longitudinal); implicações: 
Benefícios a nível da reconstituição tridimensional 
Tempos de processamento maiores 
Muito maior número de fotografias e modelos estereoscópicos  

 
5. Cobertura de áreas geográficas pequenas, por cada missão 

 
6. Dependências metereológicas: ventos apenas moderados e sem chuva 

 
7. Pouca autonomia de voo ( < 30 minutos em geral ) 
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Vantagens relativamente aos sistemas convencionais 

Rapidez  
No planeamento das missões ( < 1 hora ) 
Na execução das missões ( < 1 hora ) 
Na obtenção dos resultados standard ( < 24 horas) 

Parâmetros de orientação interna e externa das fotografias 
MDS (Modelo Digital de Superfície) 
Mosaico orto-retificado 

 
 Custo ( por exemplo ~ 15€ por hectare) 

Qualidade 

Posicional ( EMQ < 0.2 metros, havendo PFs bem feitos) 

Temporal ( as coberturas multi-temporais  podem ser diárias) 

Resolução espectral (IRGB) 

Resolução espacial ( pixeis a partir de 3 centímetros) 

Oportunidade (resposta quase imediata; quando necessário) 

Janela temporal ( pode haver nuvens; havendo, não há sombras; neste caso altura do Sol pouco importante) 

Obtenção dos dados em menos de 48 horas depois da decisão 

 

 

Segurança 

Acidentes sem consequências (ou quase) 

 

 

Relação qualidade/custo 

 

 



Fases da metodologia típica usada numa missão de cobertura fotogramétrica 

Plano de voo (em gabinete; < 1 hora) 
 

•definir a área a cobrir 
•definir a altura de voo (  dimensão do pixel) 
•definir as fiadas 
•definir a sobreposição entre fiadas ( transversal ) 
•definir a sobreposição entre fotografias ( longitudinal ) 
•escolha do espectro do sensor (câmara fotográfica) 

• RGB ( espectro do visível )  
• IRG  ( espectro do infra-vermelho ) 

Execução do voo ( no campo) 
 

•deslocação para o local e escolha de clareira 
•montar equipamentos (  < 10 minutos) 
•executar o voo ( < 30 minutos ) 
•desmontar equipamentos (  < 10 minutos) 
•regressar ao gabinete 

Coordenar PFs ( no campo; >=0 PFs) 

Pós-processamento standard (em gabinete) 

 •transferir imagens para computador 

•georeferenciar as imagens 

•estabelecer zero ou mais pontos de controlo 

•produzir elementos necessários para a Fotogrametria 

•elementos de orientação interna 

•elementos de orientação externa 

•factores de correcção geométrica  

( radiais e tangenciais ) 

•produzir  MDS (Modelo Digital de Superfície) 

produzir orto-fotos e/ou orto-mosaico 



Produtos obtidos  

Fotografias 
 Resolução espacial: >= 3 cm 
 Dimensões: 3000 linhas por 4000 colunas 
 Formato: TIFF compactado 
 Georeferenciação: grosseira, consistindo apenas nas coordenadas geográficas do centro de projecção, no 
  header EXIF do ficheiro 
 Resoluções espectrais: 

  RGB 
  IRG 

 
Parâmetros de orientação interna 
Ficheiros de texto com: 
 Distância focal da câmara ( em metros e em pixeis ) 
 Dimensões do sensor 
 Número de linhas e número de colunas da foto 
 Posição do ponto principal ( absolutas e off-set, em X e Y) 
  K1, K2 2 K3 – Coeficientes de deformação radial da lente 
 T1 e T2 – Coeficientes de deformação tangencial da lente 
 Tabela com pares de distorção ( raio e distorção, em pixeis e em milímetros) 
 
 

Parâmetros de orientação externa 
Ficheiros de texto com: 
 Identificação da foto 
 Coordenadas do centro de projeção ( geográficas ou projetadas ) 
 Atitude da câmara ( Omega, Phi e Kappa ) 
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Produtos obtidos  

MDS – Modelo Digital de Superfície 
Esta informação consiste numa nuvem de pontos cotados  

 É apresentada em duas formas 

 Ficheiro de texto com (X, Y, Z) 

 Ficheiro de texto ou binário ( em formato .ply ) com (X, Y, Z) e (R, G, B) ou (I, R, G) 

Densidade variável, em média 8 pontos por metro quadrado 

Mosaico orto-retificado 
Ficheiro em formato TIFF 

 Acompanhado por ficheiro de georeferenciação 
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Produtos obteníveis a posteriori  

Cartografia  2D 
O mosaico orto-retificado é um bom instrumento para vectorização a 2D 

Cartografia  3D 
Já há software de Fotogrametria com a capacidade para permitir a vectorização em estereoscopia 
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Breve tipificação da algoritmia envolvida 

-Montar projeto 
-Ler toda a informação necessária ( disponível ) 
-Triangulação Aérea Automática 

•Análise dos dados das orientações internas e centros de projeção ( atitude não necessária) 
•Obter foot prints aproximados (assumindo terreno plano e cota média) 
•Obter aproximações para orientação externa  
•Configurar os blocos 
•Construir a conectividade das imagens 
•Gerar pontos de passagem  
•  ( seleção, transferência e deteção dos conjugados via Image Matching )  
•Ajustamento  final (mínimos quadrados) 
•Publicação dos parâmetros de orientação externa 

 
-DSM – Reconstrução tridimensional da superfície por correlação  estereoscópica de muitas imagens num ponto  
 (usando o algoritmo SGM - Semi-Global Matching) 

-criação de pares estereo  entre uma imagem base e as imagens alvo mediante uma normalização com geometria epipolar 
-criação de imagem de divergência, pixel a pixel 
-em cada pixel da imagem base, o valor da divergência fornece a paralaxe na imagem alvo, permitindo a obtenção de um 
 ponto 3D por interseção espacial  
 (assim, a densidade da nuvem de pontos corresponde à resolução do par esteroscopico)   
-assim, para 1 imagem base e n imagens alvo há 2(n+1) conjuntos de coordenadas para o mesmo pixel 
-esta redundância permite eliminar as soluções menos prováveis e aumentar a exatidão das coordenadas 

   
   
-Orto-retificação 

-tratamento das zonas “cegas” 
-tratamento  do “duplo mapeamento” 
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Principais dificuldades na TA  

Estabilidade geométrica dos blocos: 
 
 

 

Nos sistemas convencionais e UAS caros: 
-GNSS diferencial fornece centros de projeção com exatidão ao centímetro 
-Câmaras digitais são montadas em plataformas estabilizadas; fornecem fotografias quase verticais 
-GNSS + Sistemas Inerciais permitem a geo-referenciação direta ou seja, transformar a atitude da câmara relativamente ao horizonte, 
na atitude relativamente ao sistema vertical local ( Roll, Pitch, Heading) -> (Omega, Phi, Kappa). 

Estas 3 características dão estabilidade aos blocos, facilitando a sua configuração automática e permitem muito boas exatidões na TA . 
 

 
 

 

Nos UASs de baixo custo:  
-GNSS “de bolso” com exatidão muito pequena 
-Grande dinâmica no voo (instabilidade) resultando fotografias muito pouco verticais ( muito tilt), com traços muito heterogéneos e 
muita deriva 
-Câmaras digitais “familiares” fornecem pequenas áreas cobertas por cada foto 
-a heterogeneidade e a pequenez dos traços pequenos provocam grande confusão geométrica nas sobreposições dos traços 

Consequência: 
Os pressupostos que a TA clássica usa (estabilidade dos blocos e verticalidade das fotografias) não são aqui verdadeiros  
 (razão pela qual estes dados não são utilizáveis na maioria dos sistemas clássicos de Fotogrametria) 

Solução: 
Aumentar a sobreposição resultando: 

Grande redundância na relação [(pontos do espaço) ↔ (número de imagens para cada ponto)], permitindo tie 
points e nuvens de pontos 3D densíssimas e de grande exatidão.  
 
(note-se que na fotogrametria clássica a estereoscopia é montada a partir de 2 raios luminosos e aqui são 
frequentes 20 e mais) 

 
 

 
 

 



Controlo de qualidade sobretudo nas suas vertentes espacial, temática e 
temporal 

Posicional: 
 

Sem pontos fotogramétricos:  EMQ > 1 mt 
Com pontos fotogramétricos:  EMQ < 0.20 mt 

 

Temática: 
A resolução espacial envolvida, a qualidade cromática  e a capacidade de interpretação 
estereoscópica permitem: 
 
-menor taxa de Omissões 
-menor taxa de Comissões 
-matrizes de confusão “mais vazias” ou “mais diagonais” 

 
 

 
 

 

Temporal: 
 

-Os voos podem ser feitos no momento pretendido (quase) 
-Logo, a resolução temporal é muito fina ( diária, semanal, mensal...)  



Principais dificuldades genéricas 

 
Fragilidade do avião 

-ventos < 20 Km/hora 
-autonomía < 30 minutos 

 
Artefactos no mosaico 

-occlusion detection and refilling 

-zonas de duplo mapeamento (double mapping) 

-detecção e remoção de sombras 

 

Classificação de imagens IRG: 

-detecção e remoção de sombras 

 

Mapas de iluminação noturna: 

-obtenção das fotos com um mínimo de nitidez 
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Desafios imediatos 

Remover os artefactos no mosaico 
 
Obter o MDT (Modelo Digital de Terreno) a partir do MDS 
 
Remover as sombras nas imagens de infra-vermelho 
 

O impacto da disponibilidade conjunta da data, dos parâmetros de orientação, 
MDS e MDT 

 

O impacto da "super resolução espacial" em particular na banda de NIR 

 

O impacto da "super resolução temporal" na monitorização do território 

Desafios permanentes 



Vetores de evolução tecnológica 

 

Todos os meses são anunciadas evoluções e novas 

soluções 

 

-Tendências para mais robustez 

-Tendências para mais autonomia 

-Tendências para melhorar os resultados finais 

-Tendências para mais automatizações 

 

 

 



Novos conceitos 

VGI – Volunteered Geographical Information: 
Conteúdos geográficos gerados por utilizadores mais ou menos anónimos ( “público para público” via web) 
Explo: Panoramio, YouTube, Facebook, OpenStreetMap, GoogleLocal, EyeOnEarth, GEO-Wiki (eg, valição da 
ocupação de solo), ...) 

Integração de informação de sensores no resto da informação 
Posição WGS84 de fotografias tiradas por qualquer um  

 
 
 

 

“People as sensors”: 
Pesquisas sobre gripe podem indiciar  cluster de surto gripal   

Fotografias e videos publicados com coordenadas 
Sites colaborativos que enriquecem o conhecimento de atributos locais 

 
 

 

Data Mining, Semantic Web, Semantic Mapping, Sensor Web Enablement, realidade aumentada, Observations & 
Measurements standard 
 
RAMS-ER –> Rapid Aerial Mapping System for Emergency Responses 
 
 

 
 

 



A imaginação humana não tem limites 

“Será possível fazer fotogrametria terrestre com fotografias “avulso” obtidas em VGI ?” 
 
 

 

Resposta óbvia: Não 
 

 
 

 Precisamos que as fotografias sejam publicadas na cloud, 
juntamente com a sua localização 

 
Precisamos de montar um modelo estereoscópico com as fotografias 
“avulso” ; e isso é quase impossível porque: 
 
•A “direct georeferencing “ é um mito... [(R,P,H) -> (Omega,Phi, Kappa)] 
 
•Não há metainformação e portanto não sabemos o que fazer com elas 

•etc etc ETC... 
 
 

 
 

 
 

 

Porquê ? 
 

 
 

 

Porque: 
 

 
 

 

Será ?????; talvez não... 



Onde é que isto vai parar? 

Obrigado João Marnoto 
jmarnoto@sinfic.pt 


