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Com a atual expansão e disseminação de uso de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) para fins de 

levantamentos aerofotogramétricos surgem também os questionamentos quanto à qualidade e precisão dos produtos 

gerados por softwares especialmente destinados para aquela plataforma, como MDT (Modelo Digital do Terreno), MDS 

(Modelo Digital de Superfície), nuvem de pontos e ortofotocartas. Além disso, os softwares oferecem e apresentam 

como características principais alto grau de automatização das operações e grande rapidez de processamento, obtidos 

com uso de algoritmos de alta eficiência em processamento multi-imagens e correspondência automática nem sempre 

divulgados. Este trabalho tem o objetivo de apresentar alguns resultados de análise do desempenho qualitativo e 

quantitativo de um software específico para processamento fotogramétrico de imagens adquiridas com VANT, o Aerial 

Photo Survey (APS) da MENCI Software. Para tanto estão sendo comparados os resultados de processamentos de 

projetos de voos já existentes, executados com câmeras de pequeno formato realizados em software de fotogrametria 

tradicional, o LPS (Leica Photogrammetric Suite) da Erdas, com os resultados gerados pelo APS. Um ensaio foi 

realizado com duas faixas de voo e seis imagens, cedidas pela empresa Engemap, realizado com o Sistema 

Aerotransportado de Aquisição de Imagens Digitais (SAAPI), com resolução de 6 μm x 6 μm, médio formato, 

8956x6708 pixels. Como existe limitação do tamanho das imagens de entrada no APS (destinado para câmeras de 

pequeno formato), elas tiveram suas dimensões reduzidas para 50% (4476x3354 pixels), havendo também uma 

adaptação para os dados originais da câmera. Essas imagens foram usadas para o processamento do projeto nas duas 

plataformas de softwares com os dados de georreferenciamento direto também fornecidos pela empresa. Com altura 

relativa de voo de 530m, altitude média do terreno de 438m o tamanho do pixel no terreno ficou em 13cm. Nos dois 

sistemas foram introduzidos os dados da câmera e do voo correspondentes aos parâmetros de orientação exterior 

(centros de perspectivas e ângulos de rotações ômega, phi e kappa). Em seguida foram utilizadas as configurações 

predefinidas pelos fabricantes dos softwares em modo automático para geração de: MDT, curvas de nível e 

ortomosaico. Uma diferença significativa já ocorre nesta fase, o APS permite a geração de MDT e depois em outra 

etapa o MDS, enquanto o LPS pode gerar automaticamente apenas o correspondente ao MDS que pode ser editado 

posteriormente para retirada de pontos de feições como árvores e prédios para obter o MDT. Quanto ao tempo de 

processamento as primeiras constatações foram as seguintes: o APS apresentou maior rapidez, em torno de 3 minutos 

enquanto que no LPS foram gastos 40 minutos, considerando os tempos de entrada e saída para acessar cada módulo. 

Quanto à qualidade foram analisadas visualmente: área coberta e aspecto do MDT-MDS, as linhas de emendas e efeitos 

localizados de ortorretificação de feições a nível de solo e de telhados. Nestes aspectos o MDT-MDS, ortomosaico e 

curvas de nível geradas pelo APS são significativamente mais corretos e realistas que do LPS. No caso de geração do 

MDT o LPS processou uma área cerca de 40% menor que a área obtida no APS, o que reduziu também a área a ser 

ortorretificada. No caso do MDS obtido pelo APS e da nuvem de pontos correspondente há uma coerência alta com as 

feições, sendo possível notar as diferenças de detalhes das áreas de vegetação, áreas edificadas, edificações isoladas e 

solo plano. No LPS ocorreram vários problemas que deverão ser investigados num segundo processamento, 

principalmente quanto a alterações de parâmetros defaut em processamentos automáticos que possam melhorar os 
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resultados finais. Igualmente com a continuidade do projeto serão ainda testados: análises e comparações estatísticas de 

precisão posicional, de diferenças de quantidade de pontos gerados automaticamente e discrepâncias de coordenadas 

entre os dois conjuntos; influência de uso de pontos de apoio para melhorar a precisão geral. Outros processamentos que 

foram realizados mostraram que o APS é de uso muito fácil, com um fluxo automático de trabalho, com pouca 

intervenção de operador. Por outro lado quando ocorre algum problema que impede a conclusão do ajustamento é difícil 

descobrir o que houve porque os relatórios só estão disponíveis no final do processamento. De modo geral se pode 

confirmar até o momento, em acordo com outros trabalhos similares, que os novos algoritmos adotados da visão 

computacional introduzidos nos softwares fotogramétricos para VANT têm uma rápida resposta e podem ser bastante 

confiáveis para o mundo da Fotogrametria. 


