
Apresentação de dados de
fotointerpretação

e detecção remota



Recolha de dados com recurso a UA

• Consiste na captação de fotografias aéreas – cor verdadeira (RGB) e em

infravermelhos – com recurso a UA.

• De seguida é efetuado o processamento dessas imagens, com a construção

de um mosaico e de um modelo tridimensional.

• O mosaico é interpretado com metodologias diferentes para produção de

cartografia específica.
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Os resultados dependem de:



• Mutirotor

• Asa fixa
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Os resultados dependem de:



Plataformas de Voo
UA multirotor UA de Asa Fixa



Processamento inicial de dados fotogramétricos

• Conjunto Fotográfico recolhido (RGB + NIR)

• Nuvem de Pontos

•Malha de terreno

• Pontos de controle no terreno (opcional)

•Modelo Tridimensional de terreno

• Ortofotomapa Georeferenciado



Aferição dos dados fotogramétricos
Aferição da localização da câmara 

e sobreposição das imagens

Número de imagens 194

Altitude de voo 191.448 m

Resolução no solo 5.3 cm

Área fotografada 0.99 km2

Erro 1.78 pix

Localização da câmara e erro médio 

em relação à posição desejada

Modelo Digital de Superfície

Resolução: 21.2 cm/pixel



Mosaicos produzidos com o UA de asa fixa

•Mosaico RGB •Mosaico NIR



Mosaicos produzidos com o UA multirotor

•Mosaico RGB • Fotografia NIR
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• Orto cor verdadeira (RGB) • Orto infravermelhos (NIR)



• Fotointerpretação Directa • Deteção Remota
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Zona arborizada
(área não plantada) 

• Fotointerpretação Directa



Outros potenciais produtos

• Análise de imagens por fotointerpretação directa e sistemas de informação
geográfica (SIG)

• Análise de imagens por detecção remota (DR) e sistemas de informação
geográfica (SIG)



Curvas de Nível

SIG DR



Modelos Digitais de Superfície



Modelos Digitais de Superfície



Hipsometria



Exposição de Encostas
SIG DR



Declives

SIG DR



Risco de Erosão



Índices de Vegetação (NDVI)



Índices de Vegetação (NDVI)



Determinação da Altura das Árvores
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