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LEVANTAMENTOS UAV NO APOIO AO 
PROJETO “MELHORIA DA CONDIÇÃO E DA 

ENVOLVENTE AO FREIXO DE DUARTE 
D’ARMAS” 

Sérgio Madeira 
Luís M Martins 
Joaquim J. Sousa 

Resumo 

No âmbito do Projeto “Melhoria da condição e da envolvente ao Freixo de Duarte d’Armas “ do qual a Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro é promotora, efetuaram-se vários levantamentos quer de âmbito topográfico quer 

de âmbito aero-fotogramétrico usando um dispositivo UAV (Unmanned Aerial Vehicle) que permite obter imagens 

georreferenciadas de alta qualidade. Usaram-se duas câmaras fotográficas de características semelhantes, uma 

delas permite a aquisição clássica RGB a outra possui um filtro diferente do habitual de forma a bloquear a radiação 

vermelha e permitir a passagem da radiação no espectro do infravermelho próximo, podendo ser considerada uma 

câmara NirGB. Este artigo descreve o âmbito do projeto do Freixo Duarte D’Armas e as características dos 

levantamentos UAV que os tornaram úteis nesse projeto. Dado que ocorreu paralelamente o levantamento 

topográfico e a aquisição de dados com recetor GNSS de observação de fase da área adjacente ao Freixo Duarte 

d’Armas, isso abriu ainda perspetivas para uma análise acerca da precisão da georreferenciação obtida para os 

orto-mosaicos gerados. 

Palavras-chave: orto-mosaico ; georreferenciação; precisão 

1. Introdução 

O Freixo de Duarte d’Armas (Fd’A) é uma árvore emblemática da vila de Freixo de 

Espada à Cinta e muito acarinhada pela sua população. O Fd'A é também uma atração 

turística para quem visita a vila, devido à história, forma e aparência muito peculiares, 

resultante da sua antiguidade de mais de 500 anos. A inegável importância do freixo 

junto à Torre Heptagonal, também conhecida por Torre do Galo, o qual foi objeto de 

um conjunto de ações promovidas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), dos quais são parceiros a Universidade do Algarve e Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas. Com o projeto pretendeu-se a preservação, valorização e 
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divulgação do Fd’A e área envolvente, sendo para isso importante as diferentes áreas 

do saber dos técnicos das instituições envolvidas. 

Os trabalhos técnicos desenvolvidos pela UTAD centraram-se bastante em aspetos 

fitotécnicos para a melhoria do estado vegetativo do Fd'A, mas envolveram também 

um levantamento aero-fotogramétrico e respetivo processamento no sentido de obter 

orto-mosaicos georreferenciados, bem como um levantamento topográfico com 

Estação Total. Abordam-se esses trabalhos de seguida. 

2. Trabalhos de levantamento 

Foram efetuados alguns trabalhos no sentido de obter informação georreferenciada 

do local envolvente ao Fd'A, quer de características mais gerais quer de pormenor, dos 

quais se dá nota de seguida. 

2.1. Ligação à rede através de observações GNSS 

A ligação á rede foi conseguida através de observação GNSS (Global Navigation 

satellite Systems) de dupla frequência com um equipamento Leica GPS System 500. 

Foram estacionados dois pontos durante 15 minutos cada um, adquirindo-se os 

respetivos ficheiros RINEX à cadência de 5 segundos (Figura 1). Esses ficheiros foram 

processados relativamente às linhas de base das estações RENEP de Mogadouro e Foz 

Côa, cujas distâncias à zona de Freixo de Espada à Cinta em análise são de cerca de 29 

km em ambos os casos. A seguir um quadro com as estações e os resultados obtidos: 

Quadro 1 – Resultados do Levantamento GNSS de dupla frequência 

Ponto 
Lon (graus) Lat (graus) Alt (Elips) X (m) Y(m) H (m) 

Processamento FOZ COA (ETRS89) 

002EST 6°48'17.20393" 41°05'32.71214" 525.274 0.039 0.020 0.068 
003EST 6°48'18.50555" 41°05'32.47864" 520.732 0.023 0.004 0.012 

Processamento MOGADOURO (ETRS89) 

002EST 6°48'17.20387" 41°05'32.71248" 525.226 0.023 0.024 0.043 
003EST 6°48'18.50552" 41°05'32.47850" 520.759 0.023 0.004 0.012 

Estes resultados apontam para uma precisão horizontal de cerca de 3cm e vertical de 

cerca de 4cm. 

As coordenadas obtidas foram ainda projetadas para o sistema cartográfico PT-TM06, 

e as altitudes elipsoidais convertidas a ortométricas através do modelo GeodPT. 

Apresentam-se de seguida os resultados médios: 
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002EST: X = 111604.37m Y = 158992.12m H = 469.78m 

003EST: X = 111574.10m Y = 158984.44m H = 465.27m 

Figura 1 - Observação GNSS junto à torre Heptagonal. 

 

2.2. Levantamento com Estação Total 

O levantamento topográfico da zona envolvente ao Fd'A foi efetuado com uma 

estação total Leica TS02 a partir de estações em 002EST e 003EST, com visadas mutuas 

para orientação. É de referir que os pontos estação usados distam cerca de 31 metros 

pelo que a orientação não é tão rigorosa como se fosse efetuada por um ponto 

distante, mas ainda assim bastante boa para garantir uma precisão absoluta de alguns 

centímetros, dependendo da distância às estações. Deste processo resultou um 

levantamento topográfico da referida área, cuja imagem se apresenta na Figura 2. 

Figura 2 - Planta resultante do Levantamento Topográfico da área envolvente ao Fd'A. 
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2.1. Levantamentos com UAV 

Dado que estava disponível na UTAD um equipamento EBee da Sensefly (Figura 3), 

com possibilidade de aquisição de imagens nos formatos RGB e NirGB, significando 

este último caso as bandas infra-vermelho próximo, verde e azul, realizaram-se 

paralelamente a aquisição de imagens georreferenciadas dessa forma. 

Figura 3 – Ebee (Sensefly, 2016). 

 

Este aparelho possui uma unidade de controlo programável através de um software 

denominado eMotion, ainda da mesma empresa, com o qual é possível programar as 

operações de descolagem e aterrizagem, bem como as linhas de voo a percorrer e os 

pontos exatos do percurso onde devem ser obtidas as imagens que futuramente serão 

usadas para a criação de um orto-mosaico georreferenciado. Possui ainda sistemas de 

orientação e georreferenciação, neste último caso constituído por um recetor GNSS L1 

de códigos e respetiva antena (por norma as coordenadas das imagens obtidas 

aquando dos levantamentos estão no formato geográficas WGS84 e as altitudes são 

elipsoidais). A operação pode ainda ser visualizada e controlada através de software de 

controlo por comunicação rádio bi-direcional. Outras características do EBee prendem-

se com a sua autonomia, cerca de 45 minutos, e com a área operável, nesta caso até 

10 km2. 

2.1.1. Planificação dos levantamentos aéreos 

Relativamente aos levantamentos optou-se por fazê-lo considerando uma região 

muito maior que a área do levantamento topográfico procurando-se estendê-lo a toda 

a vila de Freixo de Espada à Cinta. Esses levantamentos ocorreram no dia 22 de 

Setembro de 2015. Usou-se o mesmo plano de voo para os dois levantamentos, 

apresentando-se as características do plano de voo no Quadro 2: 

Quadro 2 – Características geométricas dos levantamentos UAV 

Resolução 
geométrica 

Sobreposição das 
imagens 

Altura de 
voo 

Nº de 
fotos 

Nº de 
fiadas 

Área total 

Lateral Longitudinal 

12 cm 60% 60% 385m 91 7 2,91 km2 
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É de notar que alguns dos elementos neste quadro são calculados pelo software, 

nomeadamente a altura de voo, número de fotos e de fiadas e área total levantada. O 

programador apenas terá que delimitar a área requerida, indicar a resolução 

geométrica com que pretende as imagens e as sobreposições lateral e longitudinal. 

2.1.2. Levantamento RGB 

Foi realizado o levantamento RGB com o UAV EBee, descrevendo-se no Quadro 3 as 

características da câmara fotográfica usada: 

Quadro 3 – Características geométricas da câmara RGB 

Modelo da câmara Resolução Distância focal Tamanho do pixel 

Canon Ixus127 HS 4608x3456 4,3mm 1,33853x1,33853 mm
2
 

Esta câmara fotográfica tem o seu CCD sensível nas bandas espectrais usuais, ou seja, é 

uma câmara RGB. 

2.1.2. Levantamento NirGB 

Numa segunda fase foi realizado o levantamento NirGB com o UAV EBee, 

descrevendo-se no Quadro 4 as características da câmara fotográfica usada: 

Quadro 4 – Características geométricas da câmara NirGB 

Modelo da câmara Resolução Distância focal Tamanho do pixel 

Canon PowerShot ELPH 110 HS 4608x3456 4,3mm 1,33853x1,33853 mm
2
 

Esta câmara possui um filtro modificado de forma a tornar-se sensível também à 

radiação infra-vermelha próxima. A sensibilidade espectral da câmara mostra-se na 

Figura 4. 

Figura 4 - Sensibilidade espectral da câmara NirGB (Sensefly, 2016). 
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Basicamente é usado um filtro corta banda que não permite a passagem de radiação 

na frequência do vermelho, aproximadamente entre os 600 e os 700 nanómetros, mas 

que liberta todas as outras frequências inclusive o infra-vermelho. Obtemos então um 

CCD cujo canal vermelho responde à banda infra-vermelha. 

3. Obtenção dos mosaicos georreferenciados  

O processamento das imagens no sentido de obter os orto-mosaicos 

georreferenciados foi efetuado no software Photoscan da Agisoft. Este software 

necessita como dados de entrada apenas das imagens e suas respetivas coordenadas, 

ou inseridas na informação Exif de cada imagem ou presentes num ficheiro externo. O 

processo no Photoscan segue as seguintes etapas: 

1. Alinhamento das fotos. 

2. Obtenção de nuvem de pontos densa 

3. Construção do suporte do modelo (Mesh) 

A partir deste ponto é possível obter vários produtos, inclusivamente orto-mosaicos 

georreferenciados em coordenadas geográficas WGS84 ou projetadas PT-TM06. O 

grande volume de dados existente num trabalho deste tipo bem como os algoritmos 

intensivos usados na análise das imagens significa horas de trabalho intensivo do 

computador, o qual terá de ter a melhor configuração possível sobretudo ao nível do 

processador e da memória principal, sendo ainda geradas grandes quantidades de 

informação. 

No caso presente obtiveram-se dois orto-mosaicos georreferenciados em formato 

Geotiff no sistema WGS84 - PT-TM06. Para facilitar a operação optou-se por separar 

cada orto-mosaico em duas partes. Os orto-mosaicos georreferenciados obtidos 

apresentam-se nos Quadros 5 e 6: 

Quadro 5 – Orto-mosaicos RGB obtidos com o Photoscan. 

Mosaicos RGB Resolução 
Resolução 

geométrica 
Tamanho 

2015_09_22_FreixoRGB_Norte.tif 13401x6431 pix 0,12m 294 Mb 
2015_09_22_FreixoRGB_Sul.tif 13401x6431 pix 0,12m 294 Mb 

Quadro 6 – Orto-mosaicos NirGB obtidos com o Photoscan 

Mosaicos NirGB Resolução) 
Resolução 

geométrica 
Tamanho 

2015_09_22_FreixoNIR_Norte.tif 13275x6370 pix 0,12m 294 Mb 
2015_09_22_FreixoNIR_Sul.tif 13275x6370 pix 0,12m 294 Mb 
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Apresenta-se, nas Figura 5 e 6, os orto-mosaicos RGB e NIR da parte norte da vila 

Freixo de Espada à Cinta. 

Figura 5 - Mosaico 2015_09_22_FreixoRGB_Norte.tif. 

 

Figura 6 - Mosaico 2015_09_22_FreixoNIR_Norte.tif. 

 

4. Análise da precisão dos mosaicos 

O facto de se ter realizado um levantamento topográfico da zona envolvente ao Fd'A e 

de esse levantamento estar ligado à rede através de coordenadas obtidas por 

observação GNSS de dupla frequência com precisão de alguns centímetros, permite 

averiguar a qualidade dos orto-mosaicos obtidos a partir dos levantamentos UAV. O 

levantamento topográfico foi sobreposto em ambiente Quantum GIS aos mosaicos 
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podendo assim visualizar-se claramente essas diferenças. Na Figura 7 mostra-se a 

sobreposição com o orto-mosaico RGB. Observa-se na sobreposição que não há 

rotação visualmente sensível entre os dois elementos, no entanto observa-se uma 

translação para noroeste (NO) do orto-mosaico, com a magnitude de 1,46m (esta 

translação está assinalada na zona inferior esquerda da imagem). 

Figura 7 - O levantamento topográfico sobreposto ao orto-mosaico FreixoRGB_Norte. 

 

 

Na Figura 8 mostra-se a sobreposição com o orto-mosaico NIR. Observa-se também 

que não há rotação visualmente sensível entre os dois elementos, mas mais uma vez 

observa-se uma translação para noroeste (NO), desta vez mais próximo da direção 

Norte do orto-mosaico, com a magnitude de 2,66m (esta translação está assinalada na 

zona inferior esquerda da imagem). 

Estes resultados permitem tirar desde já duas conclusões: primeiro que o alinhamento 

das imagens efetuado no Photoscan permite resolver bem a questão da orientação 

rigorosa do orto-mosaico resultante; em segundo que há uma translação esperada 

dada a precisão inferior da georreferenciação efetuada pelo sistema EBee. Neste caso 

os desvios lineares observados estão de acordo com a precisão da georreferenciação 

GNSS L1 do EBee, entre 1 e 3 metros. 
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Figura 8 - O levantamento topográfico sobreposto ao orto-mosaico FreixoNIR_Norte. 

 

4. Vantagens dos levantamentos UAV no projeto Fd'A 

Os levantamentos UAV efetuados permitiram obter informação indubitavelmente mais 

rica da zona envolvente ao Fd'A do que resultaria apenas com um levantamento 

topográfico. Aliás permitiram obter informação georreferenciada de grande qualidade 

de toda a vila de Freixo de Espada à Cinta. O rigor da georreferenciação obtida 

mostrou-se adequado para complementar o levantamento topográfico dado que uma 

simples translação, no montante já referido no ponto 3, no caso do orto-mosaico RGB, 

foi suficiente para digitalizar a muralha, o que se mostrava sobremaneira complexo de 

realizar apenas com a Estação Total. 

As imagens que contêm o espectro infra-vermelho próximo poderão ser úteis numa 

análise mais detalhada do ponto de vista arqueológico à zona do castelo e muralha, o 

que até à data ainda não foi realizado. 

4. Conclusão 

De uma forma geral este trabalho permitiu comprovar que os levantamentos 

fotogramétricos efetuados a partir de UAVs, juntamente com software de 

processamento como o Photoscan ou o Pix4D permitem obter informação 

georreferenciada de grande qualidade, em áreas substanciais e em espaços reduzidos 



 
 
 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL UAV, Lisboa 3-4 Março 2016 102  

de tempo. No caso presente verificou-se que a precisão geométrica dos orto-mosaicos 

obtidos variou aproximadamente entre os 1,5 e 2,5 metros, o que está de acordo com 

o método de georreferenciação do UAV utilizado. 

Referências Bibliográficas 
Agisoft PhotoScan User Manual - Professional editiion. Acedido Fevereiro 20, 2016, em 

http://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/ 

https://www.sensefly.com/home.html, Acedido Fevereiro 20, 2016. 

Autores 
Sérgio Madeira 
INESC/TEC e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
smadeira@utad.pt 

Luís M Martins 
CITAB and e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
lmartins@utad.pt 

Joaquim J. Sousa 
INESC/TEC e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
jjsousa@utad.pt 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/303549280

