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Diversos são os projetos que necessitam de produtos cartográficos para seu planejamento e execução. Dentre estes 
produtos está a ortoimagem, cuja informação nela apresentada é corrigida de deslocamentos devido à variação de 
relevo, distorções das lentes e atmosféricas, assim como da atitude da plataforma no instante em que foi tomada a 
fotografia aérea. Como esta imagem considera as variações do relevo em sua geração, é necessário o uso de um modelo 
digital de terreno (MDT) que represente fielmente a superfície da área de interesse, sem as feições antrópicas e as 
vegetações. Atualmente, os MDTs podem ser gerados de diferentes maneiras: por levantamentos 
topográficos/geodésicos, com uso de dados de RADAR (RAdio Detection And Ranging), por meio de dados de 
varredura a LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ou mesmo por correspondência 
fotogramétrica. Consequentemente, as ortoimagens podem ser geradas com diferentes níveis de qualidade, dependendo 
do MDT utilizado. Para a geração de ortoimagens (ortorretificação), os MDTs não devem conter informações relativas 
às feições presentes sobre a superfície física terrestre (tais como edificações, árvores, pontes, entre outras), caso 
contrário deve-se considerar o processo de detecção de áreas de oclusão e a geração de um produto denominado 
ortoimagem verdadeira. Logo, para se obter um MDT sem essas feições, independente do modo de obtenção do MDS 
(por sistemas de varredura a LASER ou por correspondência fotogramétrica), é necessário um procedimento de edição 
dos dados. A nuvem de pontos gerada por correspondência fotogramétrica é a fonte de informação mais utilizada para 
representação do terreno. Porém, o conjunto inicial de pontos extraídos por essa técnica, mesmo considerando 
estratégias de filtragem, principalmente em áreas urbanas, apresenta pontos relativos aos topos de edificações, árvores, 
veículos, etc, necessitando, portanto, de um procedimento de refinamento/edição manual dos dados. Com isso, surge a 
seguinte hipótese: “É possível a utilização de um MDT editado/filtrado automaticamente no processo de 
ortorretificação, sem a necessidade de interferência do operador?”. Além de evitar problemas, como erros grosseiros, no 
processo de edição manual do MDT, o uso de um procedimento automático diminuiria consideravelmente o tempo 
gasto em todo o procedimento para obtenção do produto cartográfico. Tendo como base esta hipótese, este trabalho tem 
como objetivo apresentar uma avaliação da qualidade geométrica de ortoimagens produzidas por dois diferentes MDTs, 
ambos obtidos a partir de um MDS representado por um conjunto de pontos irregularmente espaçados, gerado por 
fotogrametria, e triangulado em um TIN (Triangular Irregular Network). Para avaliação, uma ortoimagem (O1) foi 
gerada a partir do MDT obtido após edição manual por um operador, utilizando o software Leica Photogrammetric 
Suite (LPS) e a outra ortoimagem (O2) com um MDT obtido após filtragem automática do MDS pelo software 
LAStools. Com as duas ortoimagens criadas, selecionou-se um conjunto de 32 pontos bem identificados no terreno e foi 
realizado um levantamento geodésico para obtenção de suas coordenadas, sendo estas medidas consideradas como 
referência. Com as coordenadas obtidas (E, N, H) para os 32 pontos, mediram-se nas ortoimagens e nos respectivos 
MDTs as coordenadas dos mesmos pontos levantados no terreno, sendo possível calcular os valores de RMSE (Root 
Mean Square Error) em E, N e H, para ambas ortoimagens, com base nos pontos de referência. A partir dos valores de 
RMSE obtidos nos dois produtos, ou seja, entre O1/referência e O2/referência, percebe-se que eles são compatíveis, o 
que indica uma semelhança entre os métodos de geração de MDT. Esta compatibilidade permite admitir que, a partir 
dos dados utilizados, é válido o uso de métodos de filtragem da nuvem de pontos fotogramétricos, sem uma edição a 
posteriori do MDT gerado. Contudo, deve-se destacar que processamentos com outras fontes de dados, com outras 
densidades de pontos fotogramétricos, com diferentes parâmetros no processo de classificação do MDT e para áreas 
com diferentes características, devem ser avaliados de modo que os resultados obtidos possam ser generalizados.  


