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RESUMO
Nas últimas décadas tem aumentado o interesse em estudar a performance energética de edifícios
existentes, podendo-se fazer essa análise a partir de modelos BEM aliados a modelos BIM, sendo
que se pode associar a estes últimos informação que para um modelo BEM teria de ser introduzida
manualmente e, portanto, mais dispendioso e demorado [1].
Torna-se assim interessante para fazer uma análise conveniente de um edifício existente (“as-is”)
que se recolha dados das suas caraterísticas geométricas em 3D e a medição das condições
térmicas da sua envolvente, para que posteriormente se possa fazer análises energéticas dos
mesmos [2], [3]. Com o crescente interesse em tecnologias 3D para estudo de edifícios, têm
surgido metodologias que se preocupam com a fusão de imagens do espetro visível e do
infravermelho, normalmente integrando o infravermelho à geometria 3D das primeiras, num
processo que pode inclusivamente ser integrado em modelos BIM [4] – numa abordagem tida
como sendo 2D-3D (imagem para modelo) [2], [5]–[8].
A termografia permite estudar os diferentes comportamentos e falhas existentes em edifícios, pois
com um sensor infravermelho torna-se percetível as diferentes temperaturas da superfície
envolvente, indiciando variações da emissividade e das próprias propriedades dos materiais e,
como estes sensores têm evoluído para se tornarem mais pequenos e leves, tornou-se possível a
integração dos mesmos com veículos aéreos não tripulados (VANTs) [9].
A utilização de VANTs para a captação de dados de edifícios é hoje em dia um método bastante
popular [2], com vantagens associadas em termos de acesso a locais outrora difíceis de alcançar,
custo reduzido e baixo esforço humano [10], [11]. No entanto, apesar do uso de imagens RGB
para reconstrução 3D de point clouds e mesh models por meio de VANTs se ter tornado numa
prática comum, as tecnologias que fazem o mesmo mas a partir de imagem infravermelha deixam
ainda muito a desejar [2], [12].
Deste modo, com a finalidade de criar uma metodologia que integrasse digitalmente os
levantamentos fotogramétricos e termográficos de um edifício em BIM, exclusivamente com a
utilização de VANTs, foi desenvolvida uma proposta de trabalhos capaz de realizar este
procedimento, dando resposta à lacuna identificada no estado de arte quanto à utilização exclusiva
de VANTs para estes processos, tendo-se explorado um programa pouco convencional na área da
engenharia civil – o Blender – [13] para se proceder a essa interligação. Além desta abordagem
qualitativa, foi desenvolvida a partir dos dados provenientes do levantamento fotogramétrico
captados unicamente com estes equipamentos uma sequência de trabalhos para uma análise
energética dum ponto de vista quantitativo. Esta metodologia foi posteriormente testada com um
caso de estudo com a utilização de um VANT fornecido pelo Laboratório de Construções Civis
da FEUP (um DJI Mavic 2 Enterprise Dual), com o objetivo de ser validada.
Para além disto, pretendeu-se com este trabalho explicar de uma forma simples à compreensão as
novas normas europeias relacionadas com o voo de VANTs e válidas a partir do início do presente
ano civil, além das vigentes em Portugal.

PALAVRAS-CHAVE: Drone, Legislação aplicável a VANTs, Fotogrametria, Termografia, BIM
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ABSTRACT
In the last decades, the interest in studying the energetic performance of existing buildings has
increased. This analysis can be done by integrating BEM models with BIM models, which the
last can be associated with information that for a BEM model it would have to be introduced
manually, thus, being more expensive and slower [1].
For a convenient analysis of an existing building (“as-is”), it is interesting to collect data of its
3D geometric characteristics and measure the thermal conditions of the building’s envelope, so
that it can be possible to do an energetic analysis afterwards [2], [3]. With the increasing interest
in 3D technologies to study buildings, methodologies have arisen regarding the fusion of RGB
and infrared images, normally integrating the infrared to the geometric 3D of the first’s, on a
process that can be inclusively integrated into BIM models [4] – an approach known as 2D-3D
(image to model) matching [2], [5]–[8].
Thermography makes it possible to study different behaviours and existing faults on buildings, as
with an infrared sensor different temperatures on the building’s surface are noticeable, indicating
emissivity variations as well as different material properties. These sensors have been evolving
to make them smaller and lighter and, therefore, being able to integrate them on unmanned aerial
systems/vehicles (UAS/UAV) [9].
Nowadays the use of UAS/UAV to capture building data is a very popular method [2], as it has
advantages in terms of access to places difficult to get, low costing and reduced human effort
[10], [11]. However, despite the use of RGB images to reconstruct 3D point clouds and mesh
models with an UAS/UAV has become a common practice, technologies that do the same but
with infrared images still leaves much to be desired [2], [12].
So, with the goal to create a methodology that can digitally integrate the data acquired through
photogrammetry and thermography of a building to BIM environment, exclusively using an
UAS/UAV, a methodology proposal capable of doing this procedure was developed, also with
the aim of giving a suitable response to the omission identified on the state of the art regarding
the exclusive use of UAS/UAV to do these processes. It was also explored a non-conventional
software for civil engineering – Blender – [13], to proceed to that integration. Besides this
qualitative approach, with the data acquired through photogrammetry with the drone, a
quantitative approach was developed to energetically analyze building’s envelopes. These
methods were tested afterwards with a case of study in order to validate them using an UAS/UAV
borrowed by FEUP’s Civil Construction Lab (a DJI Mavic 2 Enterprise Dual).
Moreover, this dissertation also tries to explain clearly the new European rules related to
UAS/UAV which were put in practice at the beginning of 2021, as well as the Portuguese ones.

KEYWORDS: Drone, Legislation applicable to UAS/UAV, Photogrammetry, Thermography, BIM
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1
INTRODUÇÃO
1.1.

ENQUADRAMENTO

Nas últimas décadas, os consumos energéticos dos edifícios têm vindo a aumentar, justificado
pelo crescimento da população, da economia e pela melhoria da qualidade de vida. Com isto, tem
crescido o interesse em estudar a performance energética de edifícios e economizar os seus
consumos, sendo uma forma de o fazer a partir de modelos BEM aliados a modelos BIM pois
estes últimos conseguem integrar informação que para um modelo BEM teria de ser introduzida
manualmente e, por conseguinte, mais dispendioso e demorado [1], como se refere na secção
2.2.5.
É então interessante para se poder fazer uma análise conveniente de um edifício já existente (“asis”) que se faça o levantamento das suas caraterísticas geométricas em 3D e a medição das
condições térmicas da sua envolvente a montante para se poder posteriormente a jusante fazer
esse tipo de análises energéticas de um edifício [2], [3]. Com este crescimento do interesse em
tecnologias 3D para o estudo de edifícios, incluindo os de interesse patrimonial, tem começado a
existir, além da comparação lado a lado entre imagens do espetro visível e do infravermelho a
fusão entre estes dois tipos de imagem, ao combinar na maioria das vezes a geometria 3D em
nuvens de pontos a imagens termográficas 2D, podendo deste modo também serem integradas em
modelos BIM [4].
As inspeções termográficas permitem entender os diferentes comportamentos e falhas nos
edifícios, pois com um sensor infravermelho é percetível as diferentes temperaturas da superfície
envolvente, indiciando variações da emissividade e das próprias propriedades dos materiais e,
como estes sensores têm evoluído para se tornarem mais pequenos e leves, tornou-se possível a
integração dos mesmos com veículos aéreos não tripulados (VANTs) [9].
A utilização de VANTs para a captação de dados de edifícios é hoje em dia um método bastante
popular [2], trazendo vantagens ao permitir que um levantamento de um edifício seja feito com
um baixo custo associado, além de um esforço humano muito reduzido, aos quais se acrescenta o
facto de permitir aceder a locais que por outra forma não seria de fácil acesso [10], [11]. Contudo,
apesar do uso de imagens RGB para reconstrução 3D de point clouds e mesh models por meio de
VANTs se ter tornado numa prática comum, as tecnologias que fazem o mesmo mas a partir de
imagem infravermelha deixam ainda muito a desejar, havendo falhas em determinadas áreas como
a fraca resolução das imagens infravermelhas, a decisão a tomar entre eficácia e eficiência, os
efeitos das condições ambientais, a distância ao objeto e possíveis problemas de refletividade [2],
[12].
Para Shariq e Hughes, 2020, faltam na literatura propostas inovadoras que de facto revolucionem
a inspeção energética de edifícios a larga escala, falhando ainda na criação de processos
automatizados, versáteis e com boa relação qualidade/preço para este tipo de inspeções [14]. Esta
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é uma opinião partilhada por Hou et al, 2021, que acrescentam que estudos sobre a fusão de
pontos de informação térmica com modelos RGB são de importância vital [2]. Opiniões estas
corroboradas também por Cho et al, 2015, sugerindo que métodos para a automatização da
construção de modelos “as-built” 3D deveriam de ser desenvolvidos de forma a se tornar um
processo mais rápido e menos suscetível a erros [3].
1.2.

MOTIVAÇÃO

Com a presente dissertação propõe-se um fluxo de trabalhos (ver Capítulo 3) para o levantamento
fotogramétrico e termográfico de um edifício existente por auxílio de um VANT – tendo em
atenção as restrições legais em vigor em Portugal –, integrando a point cloud (nuvem de pontos)
gerada por aplicações fotogramétricas num programa de modelação BIM para efetuar a devida
modelação. Posteriormente, procede-se à integração dos dados termográficos nesse modelo
(método qualitativo), além de se efetuar um procedimento que permita a análise energética num
software BEM por meio dos dados fotogramétricos recolhidos (método quantitativo). Esse fluxo
será posteriormente analisado num caso de estudo com o objetivo de o validar (ver Capítulo 4).
Tradicionalmente o processo de mapeamento termográfico está mais focado em abordagens que
usam somente imagens infravermelhas e, portanto, sem o benefício da utilização das imagens
RGB para suportar a modelação [2]. Contudo, como abordado em 2.3.3, existem efetivamente
abordagens capazes de integrar os dados termográficos com os dados provenientes da
fotogrametria, no entanto, como pesquisado em 2.3.1 e 2.3.4, estas abordagens utilizam
essencialmente laser scanners para efetuar esse processo. Existem algumas abordagens que
apesar de utilizarem VANTs para aspetos termográficos, falham quanto à devida interligação com
a fotogrametria em termos de trabalhos em ambiente BIM (ver 2.3.1 e 2.3.4).
Deste modo, a presente dissertação pretende ser uma possível referência futura para trabalhos e
artigos científicos que procurem utilizar exclusivamente VANTs para análises qualitativas e
quantitativas dos dados fotogramétricos e termográficos obtidos aquando de levantamentos com
estes aparelhos.

1.3.

OBJETIVOS

O objetivo principal desta dissertação passa por criar uma metodologia que permita integrar
digitalmente os levantamentos fotogramétricos e termográficos de um edifício em BIM,
utilizando-se unicamente VANTs para a realização deste processo qualitativo, dando deste modo
uma resposta à lacuna identificada no estado de arte (ver 2.3.1).
Além disso, com os dados provenientes da fotogrametria pretende-se aproveitar os mesmos para
efetuar um processo que conduza a análises energéticas quantitativas em programas BEM,
utilizando somente para este efeito VANTs.
Com este trabalho também se pretende explicar duma forma simples à compreensão as novas
regras europeias aplicadas aos VANTs que entraram em vigor no início de 2021, tanto no período
transitório como no período posterior, aliadas às vigentes em Portugal à data desta dissertação.
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1.4.

METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho houve a necessidade de se efetuar pesquisas teóricas, como são
caso as relativas ao enquadramento geral dos temas principais do trabalho, a revisão da literatura
sobre o tema e da legislação atual aplicável aos VANTs, a consulta de comparações entre
diferentes VANTs com capacidades de captação de infravermelhos, a análise de diferentes
programas possíveis de utilizar no trabalho prático e a pesquisa sobre os vários passos avaliados
que viriam a resultar no procedimento que viria a ser analisado e validado no caso de estudo.
Para além das pesquisas teóricas, efetuou-se o trabalho prático, onde num primeiro momento se
utilizou as capacidades do drone fornecido para o levantamento fotogramétrico e termográfico de
dois edifícios – o primeiro como levantamento de teste/treino e o segundo como caso de estudo.
Posteriormente foram utilizados programas informáticos necessários à continuação da linha de
pensamento criada, de forma a validá-la.

1.5.

ESTRUTURA DA TESE

O presente trabalho está divido em 5 capítulos e 4 anexos, a saber:
•

Capítulo 1 – Introdução: enquadra-se brevemente o trabalho, expondo-se também os
motivos que levaram à realização do mesmo, os seus objetivos e um breve resumo de
como foi efetuado

•

Capítulo 2 – Estado de Arte: apresentam-se definições e enquadramento dos temas
principais da dissertação, procede-se a uma revisão da literatura existente sobre o tema e
faz-se uma comparação entre alguns VANTs disponíveis no mercado com câmaras
infravermelhas incorporadas, além de se abordar as normas em vigor em Portugal para o
voo destes

•

Capítulo 3 – Proposta de Procedimentos para a Realização de Levantamentos
Fotogramétricos e Termográficos com VANT: apresenta-se e expõe-se a metodologia
proposta, sendo cada um dos passos aprofundado devidamente

•

Capítulo 4 – Caso de Estudo: identifica-se o VANT utilizado para a realização do trabalho
prático e a legislação a este aplicável, procedendo-se seguidamente à validação da
proposta e discutindo-se alguns resultados obtidos

•

Capítulo 5 – Conclusão: expõem-se conclusões passíveis de retirar do trabalho e
identificam-se algumas abordagens de pesquisa futura

•

Anexo 1 – Heritage Building Information Modeling (HBIM): aborda-se esta temática
devido à sua relação com o BIM “as-is”

•

Anexo 2 – Adoção de Building Information Modeling (BIM) no Mundo e em Portugal:
faz-se um breve enquadramento da situação atual

•

Anexo 3 – Reconstrução 3D por base em Processos Fotogramétricos: aborda-se a temática
dos algoritmos de reconstrução digital de modelos criados por procedimentos
relacionados com a fotogrametria

•

Anexo 4 – Comparação entre Diferentes Aplicações Existentes no Mercado: compara-se
as aplicações computacionais existentes nas áreas da recolha de dados com VANTs,
fotogrametria, modelação BIM e simulações BEM
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2
ESTADO DE ARTE
2.1.

SUMÁRIO

Neste capítulo apresentam-se definições consideradas como fundamentais para o
desenvolvimento da dissertação, são abordados VANTs atualmente disponíveis no mercado que
evidenciem interesse para o estudo e é abordada a legislação atualmente em vigor em Portugal
para a utilização de VANTs. Além disso, é feita uma análise ao estado de arte atual sobre o tema
deste trabalho.

2.2.

DEFINIÇÕES GERAIS

Nesta secção apresentam-se alguns conceitos considerados como fundamentais para o
desenvolvimento da restante dissertação.
2.2.1.

VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS

O início do conceito de sistema de aeronave não tripulada (UAS – Unmanned Aerial System) data
de 1849, quando durante a Primeira Guerra da Independência Italiana (1848-1849), o então
Império Austríaco atacou a cidade de Veneza com recurso a cerca de 200 balões de ar quente não
tripulados [9], [15], contendo cada um deles entre 11 a 14 kg de explosivos que foram largados
sobre a cidade (Figura 2.1). Felizmente para os habitantes venezianos apenas uma das bombas
atingiu a cidade, fruto duma mudança repentina da direção do vento [15].

Figura 2.1 - O ataque com balões de ar quente à cidade de Veneza durante a Primeira Guerra da
Independência Italiana (1848-1849) por parte do Império Austríaco [15]
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Apesar deste evento inovador para a época, o uso de balões de ar quente não está enquadrado
como pertencente ao conceito atual de UAS [15]. Segundo o artigo 3º alínea 3) do Regulamento
Delegado (UE) 2019/945 da Comissão Europeia de 12 de Março, “sistema de aeronave tripulada
(UAS)” define-se por “uma aeronave não tripulada acompanhada do equipamento para controlo
à distância”. Estes dois conceitos são definidos pelas alíneas anteriores, em que em 1) “aeronave
não tripulada (UA)” é “uma aeronave operada ou concebida para operar autonomamente, ou para
ser pilotada à distância sem piloto a bordo” [16] – equivalente à definição de UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) e a sua versão portuguesa de veículo aéreo não tripulado (abreviado para a sigla
VANT) [17], [18]. Em 2) estabelece-se que “equipamento de controlo à distância de uma
aeronave não tripulada” é “um instrumento, equipamento, mecanismo, aparelho, componente,
programa informático ou acessório que seja necessário para o funcionamento seguro de um UA,
à exceção de uma peça da mesma, e que não seja transportado a bordo do UA” [16].
É precisamente esta definição que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) – a entidade
reguladora portuguesa – utiliza para designar estes objetos, além de também utilizar o termo
“drone” [19]. Este último conceito é considerado como um termo genérico originário dos Estados
Unidos da América que se tem tornado comum para o público em geral, caraterizando todo e
qualquer objeto não tripulado, independentemente do seu propósito (profissional, militar,
comercial, etc) e associado essencialmente a pequenos aparelhos para fins de lazer e filmagens
aéreas [9], [18]. Alguns autores também usam este termo para veículos autónomos subaquáticos
(AUVs – Automated Underwater Vehicles – e ROVs – Remotely Operated Vehicles) e terrestres
(UGVs – Unmanned Ground Vehicles), contudo, para veículos aéreos, “drone” tem o mesmo
significado que as designações de caráter mais técnico [17].
Segundo Dalamagkidis, 2015, UAV e UAS são conceitos que se usam frequentemente de uma
forma intercambiável, sendo que UAS é principalmente adotado quando de facto o sistema é
importante, pelo que é comummente utilizado para questões regulamentares ao invés de UAV
[20]. Refere-se ainda que existem duas subcategorias de VANTs: as aeronaves autónomas, que
uma vez programadas não permitem intervenção externa durante o voo, e as RPA/RPAS
(Remotely-Piloted Aircraft / Remotely-Piloted Aircraft System), em que o piloto não estando a
bordo controla remotamente a aeronave [18].
Anos depois do fim da guerra onde foram usados pela primeira vez, os balões de ar quente e kites
foram sendo utilizados em outras guerras (como a Guerra Civil Americana (1861-1865) ou a
Guerra Hispano-Americana (1898)) como forma de reconhecimento e foi precisamente por
questões militares que efetivamente os UAS foram evoluindo [9]. Com o advento da Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) surgiu o primeiro VANT, da autoria do engenheiro inglês Archibald
Low (1888-1956): uma pequena aeronave denominada por Ruston Proctor Aerial Target (Figura
2.2, à esquerda) pilotada remotamente via rádio e testada pela primeira vez em Março de 1917,
sendo pilotada remotamente por Sir Henry Segrave (1896-1930), reconhecido pela sua ocupação
futura de detentor de vários recordes mundiais de velocidade [21] – o último dos quais de barco
a motor e que viria a tirar-lhe a vida após um acidente aquando da tentativa bem sucedida [22].
Pela mesma altura, também os norte-americanos desenvolveram um torpedo aéreo experimental
não tripulado, precursor dos mísseis de cruzeiro atuais, denominado por Kettering Bug (Figura
2.2, à direita) em homenagem ao seu autor Charles F. Kettering (1876-1958), tendo voado pela
primeira vez em Outubro de 1918. Curiosamente e apesar dos testes favoráveis, nenhuma destas
aeronaves acabou por ser utilizada de forma operacional durante essa guerra [15], [21].
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Figura 2.2 - Ruston Proctor Aerial Target (à esquerda) [21] e Kettering Bug (à direita) [23]

Durante o restante século XX, o uso de VANTs continuou essencialmente dentro da esfera das
aplicações militares, fosse para uso direto em guerras ou para espionagem – surgindo os primeiros
VANTs equipados com câmaras durante a Guerra do Vietname (1955-1975) [15] –, até que no
final dos anos 1990 começaram a surgir os primeiros com finalidades comerciais, através do
projeto ERAST da NASA (National Aeronautics and Space Adminstration) que pretendia
investigar voos prolongados e a grandes altitudes com sensores e motores adequados, sendo que
adveio deste projeto VANTs com a finalidade de avaliar condições ambientais [17].
Foi já no decorrer do século XXI que a utilização destes equipamentos se foi tornando numa
prática mais comum, começando esse percurso em 2005 quando a FAA (Federal Aviation
Administration, dos Estados Unidos) lançou a sua primeira licença comercial para VANTs e
principalmente nos últimos 10 anos, houve uma explosão quanto à inovação e ao interesse em
“drones”, nomeadamente em multirotores [15] – um dos dois grandes grupos principais de
VANTs: estes (e onde se inclui os quadricópteros) e os de asa fixa [24], [25], com alguns
exemplos a serem observáveis na Figura 2.3.
Os drones multirotores equipados com câmaras para captação de imagens constituem um setor
em contínuo crescimento e com grandes expectativas futuras [15], [17], [26], [27], sendo que tal
situação pode ser comprovada por observação da Figura 2.5. A Figura 2.4 resume brevemente a
história dos VANTs ao longo do tempo.

Figura 2.3 - Os dois grandes grupos de VANTs: os de asa fixa e os multirotores [25]
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Figura 2.4 - Resumo das principais inovações relacionadas com VANTs ao longo dos séculos XIX, XX e
XXI [9]

Figura 2.5 - Previsão da evolução do mercado dos VANTs, para o período 2020-2025 [26]
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No panorama atual dos VANTs é comum que estes sejam utilizados para inúmeras aplicações,
como são exemplos as áreas da engenharia e arquitetura como supervisões e inspeções,
fotogrametria, usos para fins de multimédia como fotografia e filmagens, cartografia, arqueologia
e edificações de interesse patrimonial, ciências naturais como a oceanografia ou a vulcanologia,
exploração mineira, controlo fronteiriço, ajuda humanitária, medicina (com transporte de
medicamentos ou telemedicina), educação, agricultura e agronomia, controlo de tráfego
automóvel, investigações policiais e/ou operações de salvamento como buscas por vítimas ou
controlo ao tráfico de droga ou investigação forense, atividade criminosa, corridas de drones, etc
[9], [17], [18], [28]–[35]. A Figura 2.6 apresenta a proporção do total de artigos relacionados com
VANTs distribuídos pelas várias áreas, ao longo dos últimos anos.
Existem ainda publicações que interligam as ações da utilização de VANTs associadas à filosofia
e ética, como é exemplo o livro “Teoria do Drone”, de Grégoire Chamayou [36].

Figura 2.6 - Proporção do total de artigos relacionados com VANTs [33]

Os VANTs trazem vantagens ao permitir levantamentos de dados de forma rápida, precisa e de
baixo custo, além de vantagens no que toca a aceder a áreas de difícil acesso – pelo que também
é prática comum o seu uso para a reconstrução 3D no campo dos edifícios de interesse patrimonial
(HBIM) [10], [11]. Estes são uma solução útil para fotogrametria e/ou termografia aérea (ver
Figura 2.7), ao serem mais competitivos que outras soluções mais tradicionais por questões de
rapidez, leveza e de custos mais reduzidos face a outras soluções [37], [38], sendo possível
equipá-los de câmaras de alta resolução e sem colocar qualquer risco de segurança ao piloto
remoto do equipamento [39].
Contudo, os VANTs têm as suas limitações, como é o caso do acesso ao interior de edifícios. Esta
matéria de existirem VANTs autónomos voando em espaços interiores sem acesso a GPS é algo
atualmente em estudo por parte de alguns investigadores [34], [40]. Além disso, existem
preocupações levantadas quanto a questões de segurança e privacidade por parte da população
em geral, presumivelmente, segundo Sarah Fox, 2017, pelo facto dos “drones” serem retratados
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em filmes de ficção científica com fins agressivos e amplificado pelo uso militar da tecnologia
tendo em vista operações de controlo e destruição em zonas em conflito no estrangeiro [35].

Figura 2.7 - Inspeção exterior de um edifício por auxílio de um drone com câmara infravermelha [41]

O autor gostaria ainda de destacar um feito histórico para os veículos aéreos não tripulados que
ocorreu durante a redação desta dissertação: no dia 19 de Abril de 2021, a NASA conseguiu
pilotar remotamente o primeiro VANT noutro planeta, no caso em particular o helicóptero
Ingenuity em Marte (ilustrado na Figura 2.8), tendo voado até uma altura de 3 metros, efetuando
testes experimentais posteriormente a alturas superiores [42].

Figura 2.8 - Ilustração do helicóptero Ingenuity em solo marciano [43]

2.2.2.

FOTOGRAMETRIA

A história da fotogrametria tem o seu início em 1849 com um oficial do exército francês, Aimé
Laussedat (1819-1907), que utilizou técnicas de recolhas de imagem para fazer um levantamento
da fachada do Hôtel des Invalides, em Paris. Laussedat é usualmente referido como sendo o
primeiro fotogrametrista, apesar de que este para esta instância tenha usado uma câmara lúcida e
que só em 1852 viria de facto a adquirir aparelhos com capacidades fotográficas [44]. É, no
entanto, de salientar que centenas de anos antes, por volta de 1480, já Leonardo da Vinci (14521519) visionava conceitos que mais tarde viriam a ser referidos como sendo de geometria
projetiva, estando esta no cerne do conceito fundamental da fotogrametria [45].
O termo fotogrametria terá surgido em 1855 por autoria dos alemães Otto Kersten (1839-1900) e
Albrecht Meydenbauer (1834-1921) – respetivamente um geógrafo e explorador e um arquiteto
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–, tendo sido este termo publicado pela primeira vez em Dezembro de 1867 [44], [46], [47] com
o título “Die Photogrammetrie” na Wochenblatt des Architektenvereins zu Berlin - Berlin
Architectural Society, Weekly Journal sob autoria anónima, tendo por isso havido alegações por
parte de outros autores sobre a sua autoria, mas que foram sendo refutadas até que em 1892 seria
devidamente creditado o artigo a Meydenbauer. Nesse artigo, o autor afirmava que a
fotogrametria era uma ciência notável e de auxílio a engenheiros civis e que, na sua opinião, teria
um grande potencial futuro [46].

Figura 2.9 - A primeira câmara fotogramétrica desenvolvida por Meydenbauer em 1857 (à esquerda) [48],
e um dos únicos dois modelos originais deste autor que sobreviveram à 2ª Guerra Mundial (à direita) [48],
[49]

A fotogrametria nos seus primeiros anos foi sendo terrestre de curto alcance, para trabalhos de
arquitetura e preservação de património cultural, além da sua utilização para a elaboração de
mapas e levantamentos topográficos (utilizando câmaras fotogramétricas similares às da Figura
2.9). Contudo, com o rápido desenvolvimento da aviação no início do século XX, a fotogrametria
aliou-se a esta, passando a ser possível a partir de então a utilização de fotogrametria aérea para
captar imagens a partir duma posição vertical e num plano superior ao da superfície terrestre [44],
sendo este um princípio demonstrado pelo alemão Sebastian Finsterwalder (1862-1951) em 1900
e publicado em 1903 [45].
Esta nova forma da utilização da fotogrametria trouxe vantagens em termos de acessibilidade a
locais outrora de difícil alcance além das vantagens já mencionadas, sendo que graças a elas houve
um elevado desenvolvimento da fotogrametria, tendo um tremendo benefício económico por parte
dos levantamentos aéreos [44], apesar de terem sofrido contratempos com a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), mas recuperando nos períodos pós-guerras e aquando da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) [47].
Nas últimas décadas, o levantamento de curto alcance (fotogrametria terrestre) tem vindo a
aumentar devido aos desenvolvimentos da tecnologia e, com a introdução de câmaras digitais nos
anos 1990 e posteriormente do aparecimento de software próprio de análise fotográfica para a
criação de imagens 3D, a fotogrametria entrou na era digital [50].
Por volta de 2010 apareceram os tais programas, fáceis de usar e com pacotes de custos reduzidos,
capazes de reconstruir e criar modelos 3D através de imagens digitais (como é exemplo o da
Figura 2.10), trazendo consigo algoritmos de visão computacional (por exemplo, operadores de
interesse ou abordagens Structure from Motion (SfM)) que se tornaram populares ao
providenciarem automatismos de modelação 3D a partir de imagens, providenciando ainda point
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clouds e ortofotogramas. São exemplos os programas da Agisoft, Pix4D, RealityCapture,
MicMac, etc [44].
Ultimamente o uso de VANTs para a recolha de dados fotogramétricos tem vindo a aumentar
com o crescer dos métodos de digitalização e/ou visualização 3D baseado em imagens (como por
exemplo na área do HBIM), trazendo vantagens tecnológicas e económicas ao poderem ser
equipados com câmaras de alta resolução, além de poderem obter imagens de nadir e oblíquas em
voos alturas reduzidas sem qualquer risco de segurança para o piloto remoto [39].

Figura 2.10 - Resultado do processamento de imagens RGB de um levantamento fotogramétrico no
programa Agisoft Photoscan de um edifício residencial em Milão, Itália [51]

Originalmente, a American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) definiu
em 1942 fotogrametria como sendo “a arte ou ciência de obtenção segura de medições por meio
da fotografia” [52]. Esta definição viria a sofrer alterações ao longo do tempo, sendo atualmente
definida como “a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informação segura sobre objetos físicos
e ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação fotográfica de imagens e
padrões de radiação eletromagnética e outros fenómenos” [53].
A fotogrametria trata-se de um processo preciso de medição 3D, sem contacto, baseada em
inúmeras imagens que permitem a recolha de informação semântica e espacial de um edifício ou
objeto [54], [55]. Esta técnica de captação de imagens – tanto terrestre como aérea – rege-se pelo
princípio da triangulação, ou seja, que o ponto de vista de pelo menos duas fotografias tiradas em
localizações diferentes se juntam num ponto comum de um objeto, pelo que a localização da
interseção desses pontos determina a localização tridimensional do ponto [54], [56], [57] tal como
exemplificado na Figura 2.11 (figura esta que também esquematiza o processo fotogramétrico
que se continua a abordar brevemente de seguida).
Existem algoritmos capazes de estimar as diferentes posições da câmara aquando da triangulação
e eventualmente processá-las e converter para point clouds (sendo dois dos mais conhecidos o
SfM e o MVS – Multi View Stereo) [58], sendo que também é possível as imagens fornecerem
informações de alguns parâmetros como a orientação interior da câmara, o tamanho do sensor e
resolução em pixéis, o tipo de lente e a distância focal, etc [50].
É notado por Grussenmeyer et al, 2008, e Furukawa et al, 2009, que o pós-processamento da
reconstrução fotográfica pode ser um processo bastante moroso pois requer um grande esforço
manual do próprio utilizador, demorando por isso bastante tempo [54], [59], [60].
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Figura 2.11 - Processo de triangulação [57] e resumo do processo fotogramétrico atual, a partir de
câmaras digitais [44]

Os outputs dos levantamentos fotogramétricos incluem ortofotografias, point clouds, modelos
triangulados de superfícies e modelos de superfícies texturadas, o que é similar aos obtidos por
laser scanning, no entanto, uma das vantagens dos processos fotogramétricos face ao laser
scanning é a adição de imagens de alta qualidade e informação da cor dos dados obtidos [56].
Refere-se ainda que a fotogrametria tem determinadas subdivisões conforme [44]:
•

O posicionamento da câmara e a distância ao objeto (por exemplo, terrestre e aérea);

•

O número de imagens captadas (fotogrametria de imagem única – como uma
ortofotografia –, fotogrametria stereo – de duas imagens e com métodos estereoscópicos
– e fotogrametria de multi-imagem – n imagens e n+2 triangulações);

•

O método de captação e processamento (fotogrametria analítica, fotogrametria digital,
videogrametria, fotogrametria panorâmica, etc);

•

A disponibilidade dos resultados dos levantamentos (fotogrametria offline, online e em
tempo real);

•

A aplicação ou área (fotogrametria para arquitetura, engenharia, multimédia, SfM, etc).

Em termos das suas aplicações, a fotogrametria pode ser utilizada para trabalhos que vão desde a
engenharia e arquitetura (onde teve as suas origens), passando pela indústria automóvel ou
aerospacial, pela arqueologia, medicina e fisiologia, investigação policial e análise forense, pela
indústria cinematográfica como filmes e animações, realidade virtual, por sistemas de informação
entre os quais o BIM, pelas ciências naturais como o estudo de glaciares ou da ondulação
marítima, etc [44], [61]. A figura seguinte (2.12) representa a aplicabilidade da fotogrametria na
indústria dos videojogos:

Figura 2.12 - Incorporação de processos fotogramétricos para aplicação em videojogos, no caso em
particular, para o videojogo Star Wars: Battlefront [62]
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De notar ainda que se estivermos a trabalhar com superfícies com pinturas historicamente
relevantes (Figura 2.13), pode ser mais útil a fotogrametria por comparação com modelos de laser
scanning, pois têm melhor representação da cor [63].

Figura 2.13 - Imagens fotogramétricas do interior do Templo de Myin-pya-gu (Myanmar), após a aplicação
de render de imagens [63]

2.2.3.

TERMOGRAFIA

O conceito base da termografia data de pelo menos o Antigo Egipto, altura onde se fazia a medição
da temperatura corporal com o toque das mãos pelo corpo humano como forma de averiguar
variações da temperatura do corpo [9].
Apesar disso, foi em cerca de 400 a.C. que se terá começado a relacionar convenientemente a
termografia com a área da medicina – uma das primeiras áreas a utilizar esta técnica –, altura em
que o histórico médico grego Hipócrates (480 a.C. – 377 a.C.) identificava possíveis doenças com
recurso a uma fina camada de lama húmida que colocava no corpo dos pacientes e esperava. A
lama que secasse mais depressa indiciava os locais mais quentes do corpo e, por consequência,
os locais onde pudessem existir patologias nos órgãos internos. Hipócrates escreveu “em qualquer
parte do corpo que excesso de calor ou frio é sentido, existe uma doença a ser descoberta” [64],
[65].
Até ao ano 1800 o espetro infravermelho (Figura 2.14) era algo que ainda não tinha sido
descoberto, e foi durante o decorrer desse ano que o astrónomo anglo-alemão Sir William
Herschel (1738-1822) – também conhecido pela descoberta de Úrano em 1781– descobriu a
radiação infravermelha aquando da pesquisa de um filtro ótico que reduzisse a luminosidade da
imagem do Sol nos telescópios na observação do mesmo [66], [67].

Figura 2.14 - As diferentes regiões da radiação infravermelha no espetro eletromagnético [68]
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A termografia infravermelha baseia-se no facto de que todos os objetos que tenham temperatura
acima do zero absoluto emitem radiação, pelo se torna possível traçar a temperatura do objeto,
por isso a termografia é um método capaz de detetar a temperatura dos objetos sob análise por
métodos não destrutivos [4].
Foi com isto em consideração que a imagem térmica começou a ser usada para fins militares,
sendo introduzida em 1947 para visão noturna [69] e se desenvolvendo – inclusivamente ao ser
introduzida a termografia aérea para estes fins durante a Guerra da Coreia (1950-1953) [70] – até
à atualidade (uma breve história das câmaras infravermelhas é esquematizada na Figura 2.15).
Atualmente existem variadas câmaras infravermelhas disponíveis para o público no mercado,
sendo estas de pequeno porte, fáceis de usar e de baixo custo e havendo ainda a possibilidade de
escolher câmaras que sejam mais úteis para as finalidades pretendidas ao serem explorados
parâmetros como a resolução, sensibilidade térmica, detetividade, faixa do espetro
eletromagnético, gama de temperaturas, condições de operação, etc [69]. O facto destas câmaras
terem evoluído para objetos pequenos e leves permite que estes possam ser mais facilmente
integrados com, por exemplo, VANTs para variadas aplicações, sendo estes uma forma de, com
um baixo custo e reduzido esforço para o piloto remoto, aceder a locais difíceis de analisar por
via terrestre [9].

Figura 2.15 - História e aplicações de câmaras infravermelhas [71]

A área da termografia é uma área de estudo com diversas aplicações (como comprovado na Figura
2.16), desde áreas médicas como a medicina, imagem médica, fisioterapia, fisiologia, dentária ou
veterinária, como para outras como a agricultura e viticultura; sistemas elétricos e eletrónica;
inspeções do estado de painéis fotovoltaicos; inspeções de construções da engenharia civil como
edifícios, pontes ou estradas, incluindo modelos térmicos 3D de edifícios; vigilância tanto para
uso civil como militar; indústria automóvel, aeronáutica e marítima; monitorização para uso
nuclear como a averiguação de possíveis fugas; para as indústrias química, mecânica, metalúrgica
e a de materiais; operações de busca e salvamento; arqueologia; desporto e belas artes; fogos
florestais; meteorologia; fenómenos geotérmicos e vulcanologia, etc [9], [64], [67]–[70], [72]–
[74].
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Figura 2.16 - Erupção do vulcão Stromboli (Itália) (fotografia da autoria de Sonia Calvari, Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, Catania) [67], mãos antes e após terapia circulatória [70], inspeção
termográfica de possíveis falhas em painéis fotovoltaicos [73], inspeção termográfica de cabos de alta
tensão (fotografia da autoria de J. Giesecke) [67] e imagens de videovigilância de um jardim [70]

A termografia infravermelha é bastante útil para efetuar inspeções energéticas de edifícios pois
permite analisar de forma precisa este tipo de performances de edifícios existentes (Figura 2.17),
sendo que essas análises térmicas são um fator fundamental quando se pretende averiguar a
redução do consumo de energia dos mesmos [51], [75]. É possível através da termografia
inspecionar falhas em termos de fugas de ar ou perdas de calor [76]–[78] mas também por fendas
ou por problemas estruturais do edifício [76], [78], [79]. À exceção destes casos em que é possível
detetar exatamente o local destes defeitos, serão necessárias as geometrias para se poder analisar
energeticamente. Um caso é o das pontes térmicas, pois caraterizam-se não só pelos seus dados
térmicos como também pelo seu comprimento [76], [80]. A termografia serve também
naturalmente para averiguar o conforto térmico interior dos edifícios, tendo em consideração o
conforto das pessoas que deles usufruem [75].
Notar ainda que é possível combinar a termografia com laser scanning e fotogrametria de forma
a gerar texturas de elementos BIM 3D, tanto com RGB como com imagem termográfica [76],
[81].

Figura 2.17 - Imagens termográficas do interior de uma adega de vinho em A Cova, Lugo, Espanha [82]
(em cima à esquerda), point cloud térmica 3D de um edifício, obtida a partir do software Pix4D [9] (em
cima à direita), justaposição de imagens RGB e térmicas [83] (em baixo à esquerda) e integração da
termografia em modelo HBIM [84] (em baixo à direita)
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2.2.4.

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Resumidamente, para a ISO 19650-1:2018, o "Building Information Modeling é uma
representação digital partilhada de caraterísticas físicas e funcionais de qualquer objeto construído
(incluindo edifícios, pontes, estradas, etc [85]) facilitadoras dos processos de projeto, construção
e funcionamento que formam uma base segura para decisões" [86]. O conceito BIM teve a sua
criação em 1974 por Chuck Eastman et al, na altura sob a denominação de Building Description
System, sendo então dado a ideia de que uma descrição em computador de um edifício pudesse
ser realizada tanto visualmente como analisando quantitativamente o projeto do edifício [1], [87].
O BIM (Building Information Modeling) estabeleceu-se como sendo uma ferramenta
indispensável facilitadora à arquitetura moderna, engenharia e construção (em inglês, a sigla
AEC). Com a tecnologia BIM, é possível construir virtualmente modelos de edifícios, sendo estes
capazes de auxiliar em todas as fases do projeto, permitindo uma melhor análise e controlo por
comparação com os processos manuais. Quando completados, estes modelos virtuais contêm
geometria precisa e data necessária de suporte à construção, fabricação e procurement,
informação pelo qual o edificado é posteriormente mantido [88].
O BIM também acomoda bastantes funções necessárias à modelação e análise do ciclo de vida de
um edifício [88] e com possibilidades de alcançar um uso eficiente de recursos naturais como
forma de reduzir, reutilizar e reciclar resíduos de construção e demolição (RCD) [89], ou
providenciar bases para novos projetos e capacidades de construção ou mudanças nas funções e
relações entre equipas de trabalho. Quando adotado corretamente, o BIM facilita a integração de
projetos e os processos de construção, resultando num edifício de elevada qualidade a um custo e
uma duração da fase de projeto menor. Permite ainda a melhoria de Facility Management (FM) e
de futuras melhorias ao edifício [88]. Nestas últimas, pode-se ter em consideração o vasto uso
para o diagnóstico e a reabilitação de edifícios devido à habilidade de integrar toda a informação
providenciada sobre os mesmos [75], [90].
Na sua detalhada revisão da literatura, Volk et al, 2014, apresentam uma vasta variedade de
aplicações do BIM como são exemplos a deteção de colisões (clash detection), o cálculo de custos
e quantidades, o desenvolvimento do progresso de construções, o planeamento de análise de riscos
e segurança, análise estrutural, realidade virtual/aumentada na indústria da construção, etc [91].
Existe ainda um exemplo que o autor da dissertação pretende destacar duma aplicação não
referida na extensiva revisão: uma análise da exposição de um edifício ao pólen das árvores nas
proximidades do mesmo [92]. A título de curiosidade, refere-se que o hospital construído em
Janeiro 2020, em Wuhan (China) em 10 dias com a finalidade de tratar doentes infetados com o
vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) e que foi amplamente abordado no Mundo pela rapidez com que
foi construído [93], [94] foi alvo dum caso de estudo sobre a utilização de BIM para a construção
rápida de projetos de engenharia para situações de emergência [95].
Para criar um edifício nesta tecnologia tal como ele é na realidade, requer-se que seja obtida a sua
geometria, através de processos de "scan-to-BIM" – a criação de modelos BIM principalmente
baseado em point clouds obtidas por levantamentos prévios –, surgindo com estes a definição de
modelos "as-is" (tal como são) [96].
Modelos BIM "as-is" 3D são modelos BIM 3D de edifícios existentes que foram alvo de
levantamentos não destrutivos e sem contacto capazes de captar representações geométricas dos
mesmos, sendo estas transferidas para point clouds 3D (uma representação composta por milhões
de pontos com informação espacial das superfícies de edifícios) [97]. O laser scanning e a
fotogrametria são exemplos deste tipo de levantamentos, contudo, estes métodos não conseguem
transferir para as nuvens de pontos informações geométricas, topológicas ou semânticas dos
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objetos cuja geometria estas representam, pelo que é necessário produzir modelos geométricos
3D ou objetos paramétricos para contornar estes problemas [54], [98]. Esta abordagem pode ser
descrita como um processo de engenharia inversa [54] e, apesar do desenvolvimento de
abordagens que promovam a automatização deste processo de point cloud para BIM (scan-toBIM), este processo continua a necessitar de processos manuais, como por exemplo, para a
conversão de modelos paramétricos em BIM [54], [75], [90].
Existem assim procedimentos ideais para a construção de um modelo “as-is” [99], sendo estes
descritos na figura seguinte (2.18):

Figura 2.18 - Requisitos do processo de construção ideal de um modelo “as-is” [99]

Este termo "BIM as-is" está relacionado com o estado atual de um edifício, diferindo da definição
de "BIM as-built" pois esta última está relacionada com o estado de um edifício imediatamente
após a sua construção [56]. A metodologia BIM a usar difere caso se trate dum edifício existente
que tenha já um modelo face a um que não tenha, e varia também, caso se trate dum novo
projeto [91], [100]. A Figura 2.19 procura ilustrar esquematicamente essa diferença.
Um modelo “as-is” é considerado como sendo de relevância para áreas como o planeamento
urbano, para edifícios de interesse histórico (ver Anexo 1 para BIM aplicado a edifícios de
interesse histórico - HBIM), renovação de edifícios, Facility Management ou para simulações
energéticas [97], [101].

Figura 2.19 - Processos de criação de modelos BIM para edifícios novos ou existentes, dependendo da
existência ou não dum modelo BIM pré-existente [91]
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Os modelos BIM são capazes de gerir e coordenar informação de diferentes fontes e permite a
interoperabilidade entre programas, por exemplo, de energia ou de análise estrutural [63]. No
entanto, o ambiente BIM não é, de todo, o mais adequado para, a título de exemplo, superfícies
pintadas com detalhes pequenos e que seja pretendido preservá-los digitalmente pois são dados
demasiadamente complexos, sendo preferível o uso de mesh data a exportar para um software
mais adequado [63].
Dentro dos programas BIM destacam-se, por exemplo, o Autodesk Revit e o ArchiCAD [102]. A
Figura 2.20 representa precisamente um exemplo de um edifício modelado em Autodesk Revit:

.
Figura 2.20 - Modelo BIM do edifício G (Departamento de Engenharia Civil) da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP), em Autodesk Revit [acervo do autor, em coautoria com Carolina
Cardoso, Rita Madeira e Vasco Pinto]

Note-se que o BIM é visto não apenas como um software para representações 3D, mas também
como sendo uma ferramenta que pode ser utilizada até ao 7D (Figura 2.21). Existe consenso até
à 5ª dimensão, onde 4D está associado ao tempo e 5D aos custos, mas para a 6ª e 7ª existem
confusões mesmo em termos académicos, com autores a atribuírem definições distintas a ambas
em relação a qual pertence a sustentabilidade e a qual pertence o Facility Management [103],
[104]. Contudo, autores que realizaram questionários nos (à data) 28 países da União Europeia
(UE), afirmam que é mais comum se associar 6D à sustentabilidade e 7D ao Facility Management,
afirmando ainda que as autoridades reguladoras deveriam esclarecer tal situação como forma de
não se perder os benefícios das dimensões BIM [104]. Há ainda quem sugira que é possível
expandir-se mais, como por exemplo a EOL BIM (End Of Life BIM), contendo dados de
demolição e desconstrução [104] ou 8D BIM associado à saúde e segurança, 9D BIM relacionado
com Lean Management e 10D BIM correlacionado com a digitalização [105].

Figura 2.21 - Representação da nomenclatura [106] mais comum, segundo o questionário realizado na
UE [104]
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2.2.5.

BUILDING ENERGY MODELING (BEM)

BEM (Building Energy Modeling) é uma tecnologia que permite avaliar a eficiência energética
de um edifício, além de avaliar alternativas de projeto, comparar sistemas e subsistemas, alocar
custos de energia anual, avaliar a concordância com os standards de energia e otimização
económica, durante a fase de projeto do edifício [1], [107]. Permite então analisar a envolvência
térmica de um edifício e é usado para a avaliação de edifícios de habitação e edifícios
comerciais [1], [108]. Permite ainda avaliar de que forma cada tipo de solução irá influenciar os
consumos energéticos e a eficiência em termos financeiros das mesmas [109]. Um exemplo de
aplicação BEM é retratado na Figura 2.22:

Figura 2.22 - Visualização axonométrica da transferência anual de calor das fachadas envidraçada
(kWh/m²) e iluminância útil da luz do dia (UDI%) num modelo BEM [110]

Os modelos digitais de edificações são comummente gerados para outras finalidades distintas da
simulação de desempenho energético (como a representação visual de um edifício em BIM).
Assim, tais modelos não possuem a qualidade necessária para a aplicação no contexto de
simulação energética, tornando-se num grande desafio ajustar a geometria modelada e outros
dados da edificação para serem utilizados em programas de simulação [111], [112].
Deste modo, a tecnologia BEM não está ainda suficientemente integrada e sincronizada com o
processo de projeto e digital planning e, como tal, não beneficia, para já, do contínuo fluxo de
informação dos modelos digitais. Exemplo disso é o facto da informação de modelos BEM terem
de ser reintroduzidos manualmente para as ferramentas BEM, algo que é considerado como
dispendioso em termos de custos e tempo, apesar de esta informação já estar disponível noutros
modelos digitais, como o BIM [1]. Deste modo, os modelos BIM colmatam estas falhas do BEM,
pois a automação do processo de modelação tornam-se num grande benefício da aplicação de
BIM nas simulações energéticas de edifícios [113]–[115], poupando tempo, reduzindo o custo e
os possíveis erros humanos por comparação ao processo tradicional de modelação BEM, em que
se desenvolveria um modelo gráfico BEM usando dados relacionados com a geometria,
propriedades do material, equipamentos e horários [115].
Resumidamente, um modelo para a simulação energética (BEM) irá requerer informação da
estrutura do edifício (geometria, materiais de construção, zonas térmicas, etc), informação dos
sistemas AVAC (aquecimento, arrefecimento, ventilação, etc), dos dados climáticos e das
propriedades da própria simulação (tempo de simulação por exemplo) [115].
Aplicações BEM vastamente usadas são, por exemplo, o DesignBuilder, o EnegyPlus e o
eQUEST [1], [108].
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2.3.
INTEGRAÇÃO DE DADOS TERMOGRÁFICOS EM MODELOS GERADOS A PARTIR DE
LEVANTAMENTOS FOTOGRAMÉTRICOS COM VANTS
Resumidamente, nesta secção aborda-se o estado de arte atual das diversas fases do processo que
se pretende efetuar com a realização desta dissertação.
2.3.1.

REVISÃO DA LITERATURA

Na revisão de literatura sobre a utilização de VANTs na inspeção de edifícios de Rakha e
Gorodetsky, 2018, os autores investigam o uso dos referidos VANTs para diversas aplicações,
entre as quais a sua integração com a termografia, análise energética de edifícios e utilização de
BIM (como é exemplo o workflow de investigações apresentado na Figura 2.23 e os artigos que
o autor aborda na Figura 2.27) [9]. Contudo, após análise cuidada da pesquisa e dos artigos
analisados pelos autores, é de notar que nenhum aproveita os VANTs para integrar os dados
termográficos captados para os juntar com o BIM, sendo que os autores referem que nos poucos
que identificaram (sem mencionar quais) como integrando a fotogrametria e a termografia com o
BIM e com o uso não exclusivo de VANTs, nenhum é tido como sendo uma abordagem standard
e que, portanto, é uma lacuna existente quanto ao ambiente construído [9].

Figura 2.23 - Workflow das investigações abordadas na literatura com VANTs [9]

Com o objetivo de descobrir na literatura atual se haveria respostas ao problema anterior, ou seja,
de em revisões de literatura próprias não ser abordada a temática da utilização exclusiva de
VANTs em pesquisas que integrassem o levantamento fotogramétrico e termográfico com a sua
integração em modelos BIM para posterior análise (quer qualitativa quer quantitativa), foi
realizada uma pesquisa e recolha de artigos que pudessem dar respostas quanto a esse facto.
Assim, foi efetuado um levantamento destes artigos em bases de dados online ao dia 26 de
Fevereiro de 2021 e aos quais estavam associadas as seguintes palavras chaves: “BIM”,
“Photogrammetry”, “Thermography”, “Drone” OR “VANT” OR “UAV”, “Point Cloud” e “Revit”,
além dos mesmos termos mas em língua portuguesa. É de ressalvar que termos relacionados com
simulações energéticas, como por exemplo “BEM” (Building Energy Modeling), não foram
utilizados nesta pesquisa pois apesar de ser um objetivo do trabalho em causa, estas simulações
são consequência dos trabalhos realizados a montante das mesmas.
Combinando-se estes termos obteve-se um total de 907 referências a conferir, aos quais foram
deduzidos 307 duplicados aquando da colocação num software de gestão de referências,
perfazendo 600 artigos a analisar. Baseando o método de análise de referências no diagrama
PRISMA 2009 [116], foram posteriormente retirados aos 600 obtidos um total de 562 após a
leitura de títulos e abstracts, restando 38 por analisar, todos eles disponíveis para consulta.
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Após uma breve leitura e introdução de outras referências que não tivessem sido obtidas pela
recolha inicial, chegou-se a 48 artigos para analisar com mais detalhe os seus processos de fusão
entre os métodos fotogramétricos e os termográficos (alguns destes utilizados para a elaboração
da escrita dos subcapítulos seguintes desta dissertação), tendo-se analisado cuidadosamente que
18 deles incluíam o BIM e 13 eram fruto de aplicação direta de VANTs. Por fim, cruzaram-se
estes artigos de forma a verificar quantos destes seguiam o pensamento completo da obtenção de
imagens RGB e infravermelhas por auxílio de um VANT e integrar essa informação obtida para
o BIM. Assim, concluiu-se que apenas 2 seguiam essa linha de pensamento, aliando ainda o
interesse no estudo da componente energética. Essa análise é esquematizada na Figura 2.24 e os
devidos artigos analisados de seguida:

Figura 2.24 - Obtenção de referências seguidoras da linha de pensamento pretendida. Diagrama baseado
no esquema PRISMA 2009 [116] e diagrama de Venn [117] dos artigos finais

Previtali et al, 2013, apresentam, nas suas palavras, um procedimento inovador capaz de integrar
dados fotogramétricos e termográficos obtidos por VANTs e laser scanners terrestres com o
intuito de mapear nas fachadas de um modelo BIM 3D as texturas térmicas obtidas para posterior
análise da eficiência energética do edifício em causa. Para isso, os autores utilizam um AscTec
Falcon 8, um drone de 2 kg de 8 motores, e equipado com uma câmara RGB Sony NEX-5N e
uma infravermelha FLIR Tau 640 [118].
Para o devido levantamento os autores calibram as câmaras e dão uso a GCPs (Ground Control
Points) para o devido alinhamento, além da utilização de elementos capazes de permitir o
alinhamento correto entre imagens (como janelas ou portas). Posteriormente aplicam métodos de
modelação automática de edifícios a partir de point clouds desenvolvidos pelos próprios,
acrescentando-se também o método RANSAC para a devida segmentação das nuvens de pontos.
Estes dados são integrados com a tecnologia BIM, enriquecendo semanticamente o modelo e
mapeando termograficamente as imagens no respetivo modelo BIM 3D, terminando o processo
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com a conversão para o standard CityGML, que define classes e relações para os objetos mais
importantes de uma cidade no que toca às suas propriedades semânticas, geométricas e
topológicas [118].
Apresentam dois casos de estudo em edifícios como forma de validar a pesquisa, um localizado
no Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco (Itália) e estudado em Dezembro de 2012
com 2ºC de temperatura ambiente (dado pelo nome de “Edifício de Oggiono”) – sendo alvo de
análise mais detalhada noutro artigo que também cumpriu com os requisitos da pesquisa efetuada,
sendo da autoria da maioria dos mesmos autores [119] e noutro que elabora mais
aprofundadamente o estudo do mesmo, mas que não aborda o trabalho mais a montante por
levantamentos com VANTs , abordando este processo unicamente com o laser scanning [120] –
e o outro que cumpriu, um edifício (“Edifício 21”) no campus principal, o Polimi Campus em
Milão, estudado em Março e Julho de 2013 [118].
As figuras seguintes (2.25 e 2.26) resumem os trabalhos efetuados pelos autores em ambos os
artigos que cumpriram com os requisitos da revisão da literatura efetuada:

Figura 2.25 - Metodologia proposta pelos autores para a integração dos dados termográficos obtidos por
um VANT no modelo BIM [118]

Figura 2.26 - Processo de levantamento com auxílio de VANT, modelo CityGML do edifício em estudo e
com o plano de voo representado, e modelo BIM 3D com integração da informação termográfica,
respetivamente [119]
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2.3.2.

RECOLHA DE DADOS

A recolha de dados para a construção de point clouds 3D para a realização de trabalhos deste
género pode ser efetuada por diversas técnicas como são exemplos o laser scanning,
fotogrametria e a videogrametria [58]. Para o caso da recolha por processos fotogramétricos e
termográficos com recurso a VANTs é necessário ter em conta determinados fatores
influenciadores como o ângulo de aquisição de imagens, o plano de voo (percurso do VANT e
consequentemente a sobreposição de imagens, altura de voo, distância ao objeto, etc) e o timing
da operação (hora do dia, condições climatéricas, etc) [2], [9], com alguns destes dados
esquematizados na Figura 2.27 – uma revisão da literatura por parte de Rakha e Gorodetsky, 2018,
sobre estes temas.

Figura 2.27 - Revisão da literatura das distâncias ao edifício e percentagem de sobreposição de imagens
por auxílio de VANTs, para levantamentos de dados de fachadas e coberturas de edifícios [9]

Alguns autores sugerem protocolos detalhados para o levantamento adequado das caraterísticas
fotogramétricas e/ou termográficas de edifícios, como são espécimes os casos dos de Hou et al,
2021 [2] e Entrop e Vasenev, 2017 [41]. Deve ser tomada especial atenção para os processos
termográficos a exposição solar e sombreamento, uma vez que para as imagens RGB esse
problema não se coloca de todo, havendo menos influência da temperatura nestes casos [2], [121].
As abordagens de planeamento de voo têm de ter em conta condicionantes como:
•
•
•
•

•
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A bateria do VANT e a regulamentação em vigor do espaço aéreo [122];
A existência de obstáculos que podem causar acidentes devido a colisões e o correto sinal
GPS para a devida georreferenciação [9];
A velocidade do vento [41], [123] e a sua direção [41];
Evitar a precipitação [41], [124] – pois esta além de causar ruído nas imagens devido às
gotas de água e consequentemente originar uma figura desconfigurada, causa o
anulamento das temperaturas adquiridas no processo termográfico, ao captar as
temperaturas da água na superfície duma parede, por exemplo, ao invés da temperatura
da própria parede [124];
Evitar operar com condições meteorológicas adversas como tempestades e ter cuidado
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com outras aeronaves tripuladas ou não tripuladas nas imediações [125];
• Cuidados com possíveis ataques de aves nas proximidades [126];
• Proximidade a campos eletromagnéticos, principalmente se for pretendido fazer uma
inspeção na proximidade de locais com cabos de alta tensão, pois a interferência
eletromagnética pode causar interferências com o correto funcionamento do VANT
[127], [128].
Algumas destas condicionantes podem ser observadas na Figura 2.28.
O processo de planeamento pode ser feito controlando remotamente o drone ou através de
aplicações próprias, como são exemplos o Drone Deploy [129] ou o Drone Harmony [130]. Este
tipo de aplicações possibilitam também o controlo da percentagem de sobreposição a adotar e o
ângulo de captura de imagem das câmaras, temas esses também de relevo na literatura [121],
sendo que no seu protocolo, Hou et al, 2021, recomenda 30º para coberturas e 45º para fachadas
[2], devendo-se evitar ângulos fora do intervalo entre 5º e 60º para evitar a reflexão da radiação,
além se dever ter em atenção superfícies metálicas e janelas [41]. Tal como Eva Barreira e Vasco
Freitas, 2007, referem no seu estudo, a radiação, transmissão e calor interno são fatores
influenciadores de um levantamento termográfico tendo-se, por isso, de ter atenção para não
permitir que possam influenciar o correto levantamento [131].

Figura 2.28 - Principais obstáculos ao voo seguro de um RPA (Remotely-Piloted Aircraft) – equivalente a
um VANT [125]

Para Siebert et al, 2014, a problemática da altura do dia a que se deve proceder a um levantamento
com caraterísticas de aquisição de dados fotogramétricos e termográficos e, consequentemente da
exposição solar, suscetibilidade a zonas de sombreamento e radiação solar, deve ter em
consideração que, pese embora a combinação com imagens do espetro visível captadas pelo drone
reduzirem oclusões, as variáveis mencionadas constituem situações passíveis de alterar a
emissividade dos materiais e causar resultados erróneos [132]. Para evitar essas situações podese ou fazer os levantamentos imediatamente antes do nascer-do-dia [41] ou imediatamente depois
do pôr-do-Sol [133], existindo a alternativa de se realizar na mesma altura do dia como forma de
alcançar as mesmas condições de luminosidade [9], [134]. Corrêa e Quaresma, 2018, sugerem
uma fórmula tendo por base as horas do nascer e pôr do Sol para determinar o intervalo de tempo
ideal para evitar sombreamentos e consequentes problemas no processamento de imagens [135].
Se fosse para apenas o levantamento termográfico, aí existe a sugestão de se fazer de noite para
minimizar os efeitos de ganhos solares na envolvência [9], [136]. As inspeções termográficas
devem ter em conta ainda as diferenças de temperatura entre o exterior e o interior do edifício
[123], sendo sugerido uma diferença de pelo menos 10ºC pela empresa de câmaras infravermelhas
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FLIR Systems, podendo ser menos se se tratar de uma câmara de alta resolução e sensibilidade
superior [137]. Opfer e Shields, 2014, afirmam que as condições ideais para se proceder a um
levantamento termográfico requerem que esteja um clima estável durante um longo período de
tempo [138], sendo uma afirmação corroborada e desenvolvida por Borrmann et al, 2014, que
consideram que a exposição solar excessiva conduz a erros e que, para os contornar, as condições
ideias para efetuar o levantamento termográfico são alcançadas aquando de manhãs parcialmente
nubladas dos meses de Inverno [139].
Refere-se ainda que é possível fazer o levantamento pretendido não só no mesmo dia mas também
em dias diferentes, por serem processos que se podem considerar independentes, ou seja, num
determinado dia podem ser mais favoráveis as condições para a fotogrametria mas para a
termografia pode não ser tão favorável, e vice-versa [124].
É possível adotar-se pontos de controlo terrestres (GCPs de Ground Control Points) (Figura 2.29,
à esquerda) como forma de marcar visualmente no terreno pontos auxiliares aos programas para
propósitos de tratamento de dados fotogramétricos ou de modelação 3D [9]. Deve-se ter em
consideração que devem estar em locais onde estes estejam visíveis e sem causar
constrangimentos à circulação que possa haver nas proximidades, devendo-se ter o cuidado de no
caso de se utilizar um material leve, pregar devidamente o material ao chão, além de que se deve
também enquadrar o seu tamanho à altura de voo escolhida para realizar a recolha de dados e
implementar os GCPs de forma homogénea no terreno [135], sendo recomendável o uso de pelo
menos 4 destes [140]. Estes pontos são tipicamente utilizados quando necessários uma precisão
absoluta elevada ou para medições precisas como é o caso de levantamentos topográficos e,
nalgumas situações, para obras de engenharia civil [141]. Em detrimento de GCPs, se apenas for
necessária uma eficácia relativa de projeto, estes podem ser substituídos por pontos existentes em
múltiplas imagens no local – manual tie points (pontos de ligação manuais) (Figura 2.29, à direita)
se introduzidos manualmente, ou automatic tie points se gerados automaticamente pelo software
de tratamento de dados fotogramétricos [142].

Figura 2.29 - Ponto de controlo terrestre (GCP) em espuma vinílica acetinada [135] e exemplo de um
manual tie point [142]
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Unicamente quanto à termografia, é através da Lei de Stefan-Boltzmann que, por meios de
interpolação, é possível determinar a temperatura de uma superfície, traduzindo-se na equação:
𝐸 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇4

(1)

Onde E representa a radiação emitida por unidade de superfície (W/m²), ɛ representa a
emissividade da mesma (0 < ɛ < 1), σ a constante de Stefan-Boltzmann (5,67051×10−8 W/m2 K 4)
e T a temperatura da superfície (K) [143]. Outros autores como por exemplo Usamentiaga et al,
2014, propuseram uma alternativa ao cálculo da temperatura proveniente duma câmara
infravermelha, considerando essa mesma equação mais precisa para medições termográficas
[144]:
𝑇𝑜𝑏𝑗

4

𝑊𝑡𝑜𝑡 − (1 − 𝜀𝑜𝑏𝑗 ) ∙ 𝜏𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 ) − (1 − 𝜏𝑎𝑡𝑚 ) ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑎𝑡𝑚 )4
= √
𝜀𝑜𝑏𝑗 ∙ 𝜏𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝜎
2

(2)

4

Onde 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝜀𝑜𝑏𝑗 ∙ 𝜏𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇 4 + (1 − 𝜀𝑜𝑏𝑗 ) ∙ 𝜏𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 ) + (1 − 𝜏𝑎𝑡𝑚 ) ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑎𝑡𝑚 )4 ∙ 𝜀𝑜𝑏𝑗 é a
emissividade média da superfície, 𝜏𝑎𝑡𝑚 é o coeficiente de transmissão da atmosfera (assumido
como uma constante de valor 0,99), 𝑇𝑜𝑏𝑗 é a temperatura do objeto alvo do sensor infravermelho,
𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 é a temperatura refletida, 𝑇𝑎𝑡𝑚 a temperatura da atmosfera e 𝜀𝑜𝑏𝑗 representa a emissividade
do objeto alvo. Assim, com esta proposta, os autores desta equação conseguiram incorporar na
mesma as três fontes de radiação total teórica que uma câmara infravermelha pode receber: a
emitida pelo próprio objeto alvo, a emitida pela envolvência refletida pelo objeto e a emitida pela
atmosfera [144]. Com o auxílio da Figura 2.30, é possível entender estes conceitos duma forma
gráfica, além de na Figura 2.31 se atentar nessas particularidades quando utilizado um VANT
para levantamentos termográficos.

Figura 2.30 - Radiação recebida por uma câmara infravermelha [144]

Os mesmos autores referem que a emissividade é o parâmetro mais importante para determinar a
temperatura de um objeto, sendo então fundamental saber qual o valor do objeto em causa para
não conduzir a resultados erróneos [144]. Existem alguns artigos como o caso de Ganem, Barea
e Balter, 2016, que se debruçam precisamente sobre a determinação de valores de emissividade
para materiais de construção, relatando ainda que é possível com uma câmara infravermelha
descobrir o valor dos U’s (coeficientes de transmissão térmica) caso se saiba o valor da
condutibilidade térmica, ou pelo menos, fazer uma comparação relativa entre diferentes materiais
caso não se saiba quais os materiais que compõe uma fachada por exemplo [143].
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Figura 2.31 - Desafios ao correto levantamento termográfico com uma câmara infravermelha instalada
num VANT, onde se deve ter atenção à emissividade e refletividade da envolvência e dos próprios
materiais [145]

2.3.3.

ABORDAGENS À FUSÃO DE DADOS FOTOGRAMÉTRICOS COM DADOS TERMOGRÁFICOS

Pesquisas conduzidas de forma a se averiguar os processo de fusão entre imagens RGB e
termográficas indicam que existem três métodos principais de abordar o registo geométrico entre
imagens térmicas e modelos 3D: correspondência 2D-2D (imagem para imagem), 2D-3D
(imagem para modelo) e 3D-3D (modelo para modelo) [2], [5]–[8]. Seguem-se de seguida alguns
exemplos de abordagem:

2.3.3.1. Abordagem 2D-2D

No estudo de Ham et al, 2013, os autores testam diferentes algoritmos (incluindo SIFT, ASIFT e
SURF – tema aprofundado no Anexo 3) para o registo de imagens do espetro visível através de
imagens térmicas obtidas a partir de diferentes câmaras, com a finalidade de estudar a completude
visual e a performance energética de edifícios e concluem que, apesar de serem algoritmos
comummente usados para pares visível-visível e térmica-térmica, para pares visível-térmica estes
têm um desempenho relativamente fraco [7]. Um resumo da metodologia 2D-2D proposta por
estes autores pode ser consultada na Figura 2.32. Weinsmann et al, 2014, procuraram corrigir esse
fraco desempenho aplicando o algoritmo shape-based matching [146], [147] de forma a fazer o
registo correto desse par de imagens 2D-2D [148].
González-Aguillera et al, 2012, extrai caraterísticas comuns de imagens térmicas e de imagens de
laser scanning convertidas de um modelo de nuvens de pontos LiDAR (Light Detection And
Ranging) e regista as imagens térmicas 2D com as demais, também elas 2D, para criar e estudar
modelos termográficos do exterior de edifícios com a finalidade de estudar a sua performance
energética [12]. O resultado proveniente dessa abordagem está representado na Figura 2.33.
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Figura 2.32 - Exemplo de workflow proposto para abordagem 2D-2D [7]

Figura 2.33 - Modelo 3D proveniente da abordagem 2D-2D [12]

2.3.3.2. Abordagem 2D-3D

No estudo de Weinsmann et al, 2014, foi utilizado o algoritmo RANSAC para fazer a
correspondência 2D-3D de imagens térmicas (2D) para um modelo 3D visível, tendo obtido bons
resultados para o interior de um edifício [148].
Iwaszczuk et al, 2016, utilizaram imagens infravermelhas obtidas por termografia aérea,
procedendo à aplicação de correspondências lineares de caraterísticas para a fusão 2D-3D e é
considerada a incerteza da reconstrução do modelo 3D obtido [149].
Lin et al, 2019, denota a falta de pesquisas focadas na aquisição de dados que usem câmaras
térmicas portáteis e que se foquem na fusão de imagens térmicas com modelos de point clouds
3D RGB para inspeções energéticas de fachadas. Para além disso os autores propõem uma
abordagem para reduzir discordâncias térmicas causadas por desalinhamentos provocados pela
associação de pontos de diversas imagens, sendo que os seus métodos (usando algoritmos como
RANSAC, RIFT – uma variante do SIFT – e FGR – Fast Global Registration) foram capazes de
gerar bons resultados tanto para a precisão do registo geométrico como térmico [5], como é
possível verificar pela Figura 2.34:
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Figura 2.34 - Modelo 3D com textura térmica, proveniente de abordagem 2D-3D [5]

Lagüela et al, 2013, por sua vez registam um modelo de point cloud 3D com imagens 2D com
base em caraterísticas lineares 3D do modelo e segmentos de reta 2D das imagens. O modelo é
convertido para BIM com o formato gbXML, que garante valor ao produto completo, uma vez
que todas as informações relacionadas com a simulação energética do edifício são incluídas [76].
Han e Huh, 2019, com a condicionante de que para realizarem um levantamento termográfico de
um edifício de grandes dimensões na mesma janela temporal da cobertura como das fachadas,
seria de um grau de dificuldade elevado proceder à captação de imagens por meios terrestres,
decidem utilizar um VANT como forma de contornar essa dificuldade. Apresentam um
procedimento para o levantamento fotogramétrico e termográfico de um edifício de grandes
dimensões numa universidade sul-coreana, realizado 14 minutos após o nascer-do-Sol do dia 18
de Março de 2019 (levantamento iniciado às 6h50 e terminado exatamente uma hora depois), a
60 metros de altura com um drone Matrice 200 acoplado de uma câmara DJI Zenmuse XT2 –
com um sensor infravermelho FLIR Tau 2 e uma câmara visível de 12 MP – com 90% de
sobreposição de imagens, tanto frontal como lateral, acrescentando ainda a adoção de ângulos de
45º e 80º no decorrer de dois levantamentos efetuados para a correta modelação da fachada.
Utilizam então o drone para, após o alinhamento da câmara do espetro visível ter sido realizado
e terem-na posto em posições capazes de formar point clouds e meshes 3D, o modelo 3D RGB
resultante foi utilizado para gerar texturas termográficas, sendo posteriormente criado um modelo
termográfico 3D graças à projeção das imagens térmicas no modelo 3D. Afirmam que este modelo
termográfico 3D pode funcionar como as-built BIM para incluir texturas que suportem o
diagnóstico de um edifício e a gestão dos trabalhos de reabilitação energética dos mesmos, no
entanto os autores não aprofundam esse estudo. Referem ainda poder ser usado para aumentar a
eficiência energética e aumentar a segurança dos edifícios [150].

2.3.3.3. Abordagem 3D-3D

O estudo de Wiens et al, 2019, sumariza duas importantes tarefas de processamento de dados de
point clouds: estimação da superfície e registo da nuvem de pontos. Propõem uma nova
abordagem, denominada por likelihood algorithm (algoritmo da verosimilhança), mostrando-se
competitivo em comparação ao mais usado ICP [151].
Hoegner e Stilla et al, 2016 e 2009, focam-se na inscrição de point clouds térmicas em nuvens de
pontos RGB, cumprindo com o requisito que as mesmas se devem inscrever em pontos próximos.
Contudo, reportou-se a dificuldade em minimizar a distância entre as point clouds uma vez que
as imagens térmicas apresentavam uma fraca resolução por comparação com as imagens RGB.
Adicionalmente, duas reconstruções para nuvens de pontos térmicas e nuvens RGB foram
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baseadas em duas séries exclusivas de imagens térmicas e RGB, respetivamente, pelo que não é
garantida a precisão das point clouds mutuamente independentes [2], [152], [153].
Truong et al, 2017, utilizam um posicionamento relativo fixo entre as câmaras RGB e as térmicas
como ponto de referência para o algoritmo ICP de forma a melhorar o registo entre point clouds
térmicas e RGB [154], como se pode verificar pela figura seguinte (2.35):

Figura 2.35 - Point cloud RGB (a), point cloud infravermelha (b) e point clouds alinhadas e fundidas (c) [154]

2.3.4.

INTEGRAÇÃO DE TERMOGRAFIA COM MODELOS BIM PARA ESTUDOS DE ANÁLISE ENERGÉTICA

Nas palavras de Lagüela et al, 2012, a combinação entre a geometria e a termografia é um tema
com bastantes abordagens desenvolvidas, quer pela fusão de imagens do espetro visível com
imagens do espetro infravermelho aplicando processos de fotogrametria (processo 2D-2D), como
pela combinação de imagens termográficas com point clouds provenientes de laser scanning, no
entanto, à data de publicação do artigo, os autores revelam que a abordagem da inclusão de dados
termográficos para BIM era um tema ainda inexplorado na literatura. No artigo, os autores
desenvolvem uma metodologia para a aquisição dos dados termográficos de um pequeno edifício
aliados à captação da sua geometria para que após a obtenção de um modelo termográfico 3D
fosse possível seguir duas abordagens: uma que consistia na visualização termográfica em BIM,
com o edifício modelado no Autodesk Revit com imagens termográficas sobrepostas na fachada;
e a segunda abordagem, que consistia na aplicação da informação térmica para ambiente BIM
para ser possível fazer a sua devida análise energética, usando para o caso o esquema gbXML
[124]. Representa-se na figura seguinte (2.36) as abordagens possíveis e o resultado da abordagem
qualitativa:

Figura 2.36 - Abordagens possíveis de integrar com BIM, uma focando-se na parte referente à
visualização e outra focando-se na parte quantitativa (à esquerda) e resultado da primeira abordagem (à
direita) [124]
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Outras abordagens foram surgindo, como é o caso de Natephra et al, 2017, que investigam um
método que permita a integração de um modelo BIM com informação térmica 4D para análise da
performance térmica e avaliação do conforto térmico no interior de um edifício duma
universidade japonesa. Este método investiga formas de visualizar de forma qualitativa e
quantitativa a informação térmica e as condições de conforto térmico interior em diferentes
localizações num edifício, além de, através de aplicações compatíveis com BIM (Rhinoceros e o
seu plug-in Grasshoper), ajudar na identificação de potenciais problemas térmicos em edifícios
de forma a alcançar um maior grau de conforto para os ocupantes. Assim, é percetível que este
método proposto pelos autores permite não só a análise visual da temperatura superficial da
envolvente dum edifício, mas também a identificação de padrões de excesso de perdas/ganhos de
calor ao longo do tempo [6].
Gigliarelli et al, 2016 e 2017, adotam uma metodologia aplicada a edifícios de interesse cultural
que promove a integração de dados termográficos captados por laser scanning a um modelo
HBIM para ser possível fazer uma análise da performance energética do mesmo por auxílio do
programa EnergyPlus, além de fazerem uma simulação da exposição solar do edifício em estudo.
Para conseguirem essa integração, os autores utilizam o software Rhinoceros e o seu plug-in
Grasshoper [84], [155], [156] – a mesma escolha que o artigo analisado anteriormente. O
resultado desta metodologia está representado na Figura 2.37:

Figura 2.37 - Modelo HBIM e integração com termografia e exposição solar do Palazzo Testa-Cipriano,
em Frigento (Itália), e modelação para fins de análise energética pelo algoritmo do Grasshoper [84], [155],
[156]

Cho et al, 2015, apontam na sua revisão de literatura que para calcular a performance energética
de um edifício por aplicação do BIM e de algoritmos de estimação da performance, é importante
classificar os componentes da sua envolvente como objetos individuais, reconstruir e reconhecêlos pela sua geometria 3D “as-is”, como é exemplo o tamanho de uma janela para a estimativa
dos seus gastos térmicos. Sugerem para isso métodos semiautomáticos e automáticos para esse
efeito, destacando as abordagens de Wang e Cho [157], [158] para efeitos de geração de modelos
BIM por reconstrução das point clouds, exportando a informação semântica BIM necessária para
a análise energética pelo formato gbXML [3].
Na mesma revisão de literatura, é dado destaque a Lagüela et al, 2014, onde é proposto um método
de associação das medições termográficas das superfícies de um edifício, fazendo corresponder
as imagens térmicas 2D às correspondentes entradas no esquema gbXML, contudo, é notado que
se trata de um processo moroso e propenso a erros por conta de se ter de fazer várias tarefas
manuais para a identificação dos elementos BIM relevantes para a medição das propriedades de
interesse térmico em gbXML [3], [159]. De forma a agilizar esse processo, Ham e GolparvarFard, 2015, propuseram um método automático para atualizar as propriedades térmicas dos
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elementos BIM com base nas condições “as-is” do edifício (Figura 2.38), mapeando os valores
de R (resistência térmica) com o auxílio de métodos termográficos, e fazendo a correspondência
de pontos 3D nos elementos BIM dos edifícios, também utilizando gbXML [3], [160]. É de notar
que, apesar de efetivamente ser uma revisão de literatura com informação quanto à integração da
termografia para ambiente BIM, esta integração é feita por meios terrestres como o laser scanner,
não abordando os levantamentos aéreos, como é o caso da utilização de VANTs.

Figura 2.38 - Workflow para análise energética de um edifício por base num modelo BIM [160]

2.4.

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES VANTS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Nesta secção apresentam-se alguns VANTs com capacidade de captar imagens do espetro visível
e infravermelho, para posteriormente numa fase mais adiantada dos trabalhos se proceder ao
tratamento das mesmas e respetiva modelação 3D, em programas próprios, como são exemplos
aqueles comparados no Anexo 4.
Para início dos trabalhos, começa-se por auferir as caraterísticas de drones que possam ter a
capacidade de captar imagens do espetro visível e do infravermelho, além de se proceder a uma
comparação com outros com funcionalidades semelhantes.
Existem vários tipos de VANTs – com asa fixa, multirotores, híbridos, etc [32], [161], [162] –,
no entanto para a realização deste trabalho, apenas se irá ter em atenção uma categoria dos
multirotores – os quadricópteros (de 4 motores) –, devido ao facto de ser um destes exemplares
que se irá utilizar para o caso de estudo.
Como o que será utilizado para a realização do trabalho prático desta dissertação se trata de um
DJI Mavic 2 Enterprise Dual Universal Edition, fez-se uma comparação com outros similares a
este, com as especificações a serem obtidas por pesquisas em sites especializados, além dos
próprios das marcas. Este drone foi lançado em 2018 em conjunto com sua contraparte sem
câmara térmica (o DJI Mavic 2 Enterprise Zoom, também ele aqui retratado, sendo o único
estudado sem presença de uma câmara térmica, servindo meramente como comparação) e tratase do primeiro exemplar da empresa chinesa DJI com uma câmara térmica incorporada no próprio
equipamento [163].
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Foram analisados além dos citados, a mais recente e melhorada versão do drone da DJI que
usamos neste estudo (o DJI Mavic 2 Enterprise Advanced), um exemplar da marca francesa Parrot
(o Parrot Anafi Thermal) e um da empresa norte-americana Autel, lançado no ano passado (o
Autel EVO II Dual). É de referir que todos estes exemplares foram escolhidos (exceção ao DJI
Mavic 2 Enterprise Zoom como já referido) por terem já no próprio equipamento incorporada
uma câmara infravermelha, não incluindo assim aqueles em que se pode instalar posteriormente
as referidas câmaras. Essas comparações encontram-se na Tabela 2.1.
Comparando brevemente a resolução de câmaras infravermelhas, o drone a utilizar durante este
trabalho está equipado com uma câmara de sensor infravermelho FLIR Lepton 160-120 px. Esta
qualidade da câmara infravermelha é útil para localização de pessoas por exemplo, mas por
comparação com outras de resoluções superiores, como uma 640-512 px, a qualidade é menor e
acaba por ser menos útil para os fins pretendidos para este trabalho, como é observável pela figura
seguinte (2.39), onde a 640-512 px é identificável como tendo uma resolução superior à utilizada
e, por conseguinte, tendo uma maior utilidade para os fins que esta dissertação pretende ter (Figura
2.40) [164].

NOTA: 1 feet = 30,48 cm

Figura 2.39 - Comparação entre uma câmara infravermelha 160-120 px (imagem da esquerda e a azul no
gráfico) e uma 640-512 px (imagem da direita e a vermelho no gráfico), evidenciando a baixa resolução
da primeira por comparação [164]. A primeira equipa o drone utilizado neste trabalho e a segunda equipa,
a título de exemplo, o DJI Mavic 2 Enterprise Advanced

Figura 2.40 - Utilizações práticas dos diferentes sensores da FLIR Systems [165]
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Tabela 2.1 - Comparação entre diferentes alternativas de drones disponíveis no mercado [166]–[180]

2.5.

NORMAS EM VIGOR EM PORTUGAL PARA VOO DE VANTS

Como forma de padronizar as diferentes normas existentes para a utilização de VANTs no espaço
europeu (UE e países membros da EASA – European Union Aviation Safety Agency –, a saber:
Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia e Suíça), a Comissão Europeia criou dois regulamentos com a pretensão de
regular a sua utilização civil, independentemente dos seus diferentes tamanhos, pesos ou tipos de
operações. Assim, foi primeiramente aprovado, a 12 de Março de 2019, o Regulamento Delegado
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(UE) 2019/945 – relativo às aeronaves não tripuladas e aos operadores de países terceiros de
sistemas de aeronaves não tripuladas –, e a 24 de Maio do mesmo ano, foi aprovado o
Regulamento de Execução (UE) 2019/947 – relativo às regras e aos procedimentos para a
operação de aeronaves não tripuladas –, tendo ambos entrado em vigor a partir do dia 31 de
Dezembro de 2020 [181].
Assim, com a entrada em vigor destes novos regulamentos europeus, muitas das leis de cada país
membro referente ao uso de VANTs foram revogadas, o que para o caso português, que era dos
mais permissivos em termos europeus, essa mudança foi considerada como sendo bastante notória
[182].
Desta forma, de acordo com a ANAC, a partir do dia 31 de Dezembro de 2020, vigoram em
Portugal as seguintes normas para a operação de aeronaves não tripuladas, passando a citar:
•

•

•

•

•

•

Regulamento (UE) 2018/1139, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho,
relativamente às regras comuns no domínio da aviação, que cria a Agência da União
Europeia para a Segurança da Aviação (a EASA), nomeadamente os artigos 55º até ao
58º e o Anexo IX;
Regulamento Delegado (UE) 2019/945 da Comissão Europeia, de 12 de Março, relativo
às aeronaves não tripuladas e aos operadores de países terceiros de sistemas de aeronaves
não tripuladas alterado pelo Regulamento Delgado (UE) 2020/1058, da Comissão
Europeia de 27 de Abril;
Regulamento de Execução (UE) 2019/947, da Comissão Europeia, de 24 de Maio,
relativo às regras e aos procedimento para a operação de aeronaves não tripuladas.
Regulamento de Execução (UE) 2020/639, da Comissão, de 12 de Maio e Regulamento
de Execução (UE) 2020/746, que alteram o Regulamento de Execução (UE) 2019/947,
no que toca aos cenários de operação padrão e com o prorrogamento da data de
aplicabilidade por conta da pandemia COVID-19 (para 31 de Dezembro de 2020),
respetivamente;
Regulamento ANAC nº1093/2016, de 14 de Dezembro, que continua em vigor, de forma
transitória, o artigo 8º e as áreas de aeromodelismo publicadas no IAIP (Integrated
Aeronautical Information Publication) e todas as restrições, nomeadamente aquelas do
artigo 11º e, por conseguinte, do Anexo, estabelecidas na vertente da segurança nacional
e para todos os efeitos análogos às “zonas geográficas” (disponíveis na página da ANAC
e no voanaboa.pt);
O Decreto-Lei nº58/2018, de 23 de Julho, continua em vigor, contudo, os artigos
equivalentes ao registo são substituídos pela regulamentação europeia, em particular pelo
artigo 14º do Regulamento de Execução (UE) 2019/947, mantendo-se, no entanto, em
vigor, os artigos relativos ao seguro, taxas e às infraestruturas aeroportuárias;
Adicionalmente, os operadores devem assegurar que atingem a conformidade através dos
meios de conformidade e linhas de orientação publicadas (AMC/GM) pela Agência da
União Europeia para a Segurança da Aviação. Nestes documentos é explicado o
regulamento, disponibilizados formulários e apresenta a metodologia de análise de risco,
entre outros [19].

É importante ainda ressalvar de que, além dos citados pela publicação da ANAC, há ainda outros
a salientar à data da redação desta dissertação, a saber:
•
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Lei nº67/1998, de 26 de Outubro, alterada pela Lei nº103/2015, de 24 de Agosto, que
aprovou a Lei da Proteção de Dados Pessoais, bem como o facto de a utilização para
efeitos de levantamentos aéreos, nomeadamente fotografia, filmagem aérea, e respetiva
divulgação, carecer de autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), de
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•

•

acordo com o Decreto Lei nº 42071, de 30 de Dezembro de 1958, a Portaria nº 17568, de
2 de Fevereiro de 1960, alterada pela Portaria nº358/2000, de 20 de Junho [183], [184];
Portaria nº2/2021, de 4 de Janeiro, que define as coberturas, condições e capitais mínimos
aplicáveis ao seguro de responsabilidade civil previsto no artigo 10º do Decreto-Lei
nº58/2018, de 23 de Julho, a celebrar pelos operadores das aeronaves civis não tripuladas,
e fazendo com que todos estes equipamentos que tenham uma massa máxima operacional
(MTOM) superior a 900g passem, a partir do dia 3 de Fevereiro de 2021, a serem
obrigados a terem um contrato de seguro [185];
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº15/2021, de 28 de Maio, que isenta a título
excecional a formação teórica à distância, dos exames de verificação de competência e
da prova de conclusão da formação teórica à distância e dos certificados de competência
dos pilotos remotos nas subcategorias da categoria aberta e nos cenários de operações
declarativos (de referência) da categoria específica, por força da extinção do
procedimento respeitante ao projeto de Regulamento da ANAC referente à formação,
exames e certificados de competência destinados a pilotos remotos de aeronaves não
tripuladas, sendo esta isenção válida até dia 31 de Agosto de 2021 [186], prorrogando
assim o prazo estipulado inicialmente pela CIA nº1/2021, de 15 de Janeiro, válida até 31
de Maio de 2021. É de realçar que estes documentos relembram que é possível os pilotos
remotos frequentarem e obterem certificados de competência noutros Estados Membros
pois estes são válidos para todos os países membros da EASA [186], [187].

Tentando resumir as obrigatoriedades impostas pelas normas anteriormente citadas, a APDRONE
(Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Aéreos Não Tripulados), numa sessão de
esclarecimento, sugeriu as seguintes:
•
•
•

•

Obrigatoriedade do registo do operador na plataforma da ANAC;
Obrigatoriedade do pedido de autorização de captação de imagens na plataforma da AAN;
Obrigatoriedade de formação para todos os pilotos com aeronaves de peso superior a 250g
(dispensada pela CIA nº1/2021 até ao término da sua data de isenção, tendo este prazo
sido alargado pela CIA nº15/2021 [186]);
Obrigatoriedade de seguro para aeronaves de massa máxima operacional (MTOM)
superior a 900g, sendo uma norma exclusivamente para Portugal [188].

No entanto, de acordo com a APANT (Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas)
existem outras obrigações a serem cumpridas, como é o caso do dever de colocar o número de
registo do operador (vulgo dono do drone) disponibilizado após o registo na plataforma da ANAC
no quadro de cada uma das aeronaves não tripuladas que compõem a frota do operador, além de
ser obrigatório a colocação nos sistemas de identificação à distância remota, embutido pelo
fabricante durante a construção como um componente do sistema [189].
O não cumprimento destas obrigações está previsto no Decreto-Lei nº58/2018 Artigo 12º e
constituem contraordenações muito graves, puníveis com coima de 2000€ a 3000€, para o caso
de pessoas singulares, e de 5000€ a 7500€, no caso de pessoas coletivas [190].
De acordo com os anexos do Regulamento Delegado (UE) 2019/945 da Comissão Europeia de
12 de Março, as UAS estão subdivididas por categorias – onde, segundo o Regulamento de
Execução (UE) 2019/947 da Comissão Europeia de 24 de Maio, de C0 a C4 são as passíveis de
pilotagem em categoria “aberta” (de baixo risco) e C5 e C6 em categoria “específica” (de risco
superior e relativamente às quais deve ser efetuada uma avaliação de risco exaustiva) e portanto,
para este trabalho apenas se irá abordar aqueles que se enquadrem na categoria aberta, referindo
apenas que também existe a “certificada” (a de maior risco e onde são aplicadas as normas de
aviação clássica) [191] – e, para os aparelhos da categoria “aberta”, estes dividem-se
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essencialmente pela sua massa máxima à descolagem (sigla inglesa MTOM – peso que inclui
todos os acessórios e equipamentos montados) e velocidade máxima do VANT, entre outros [16].
Resumidamente, na categoria aberta deve-se cumprir as seguintes normas, de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) 2019/947 da Comissão Europeia de 24 de Março [191]:
•
•

•
•

Voar até um máximo de 120 metros de altura face à localização da superfície terrestre na
vertical à sua localização em pleno voo;
Voar com a operação à linha de vista (VLOS – Visual Line of Sight) – operação onde o
piloto remoto (pessoa que controla o VANT) mantém contacto visual direto com a
aeronave;
MTOM do VANT inferior a 25 kg;
Voar dentro das especificações acordadas para as subcategorias A1/A2/A3.

Por sua vez, na categoria aberta é expressamente proibido [191]:
•
•
•
•

Voar com a operação além da linha de vista (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight) –
operação onde o piloto remoto não mantém contacto visual direto com a aeronave;
Sobrevoar ajuntamentos de pessoas e, na maioria dos casos, de pessoas não envolvidas
na operação;
Interferir ou aproximar-se de aviações tripuladas, pois estes não conseguem ver
corretamente a aeronave;
Largar qualquer material, interferir ou voar próximo a serviços de emergência rápida
(como bombeiros, polícia, ambulâncias, etc).

A figura seguinte (2.41) representa esquematicamente as regras gerais da categoria aberta, com a
devida atenção às áreas proibidas pelo regulamento a estas aplicáveis. Será um assunto a
aprofundar em 3.2.1.1.

Figura 2.41 - Modelo semântico da operação de aeronaves não tripuladas segundo as regras gerais da
categoria aberta e atendendo às atuais áreas proibidas e de restrição operacional de aeroportos
internacionais e heliportos de emergência médica [192]

Quanto ao significado das subcategorias da classe aberta (as subcategorias A1, A2 e A3), estas
estão subdivididas consoante as limitações operacionais, requisitos aplicáveis ao piloto à distância
e requisitos técnicos para o UAS e basicamente significam o quão mais ou menos afastamento
um VANT deve ter de pessoas, sendo A1 para voos mais próximos a pessoas mas sem sobrevoar
multidões, A2 para voos a uma distância razoável (pelo menos 30 metros, 50 para os que não
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tenham marcação CE e estejam em período de transição) e A3 para voos longe da população (pelo
menos 150 metros de áreas residenciais, comerciais e industriais) [191].
No entanto, foi concedido um período de transição que permite que aeronaves atuais possam voar
dentro de subcategorias que possam não ser aquelas onde de facto se irão enquadrar após o
término deste período a 31 de Dezembro de 2022, desde que cumprindo em rigor com as normas
a que estejam sujeitas. Terminado esse período de transição, todos os VANTs existentes sem
marcação CE (isto é, sem a sua categoria – C0, C1, C2, etc) só poderão voar dentro da
subcategoria A3, desde que o seu peso seja superior a 250g, caso contrário poderão continuar a
voar em todas as categorias [191]. As tabelas que se seguem (2.2 e 2.3) ajudam a entender o que
está regente atualmente e o que irá suceder depois do término do período de transição.

Tabela 2.2 - Subcategorias passíveis de voo para VANTs sem a marcação devida durante e após o
período de transição [Fonte: Directorate of Civil Aviation – Grand-Duche de Luxembourg (DAC, a entidade
equivalente à ANAC no Luxemburgo)] [193]

No caso de existirem dificuldades em compreender a legislação apresentada, sugere-se que sejam
consultadas as referências em seguida apresentadas no final da dissertação, pois apresentam um
resumo dos dois regulamentos europeus mais abordados nesta secção, além de apresentar
exemplos de drones que se possam enquadrar nas diferentes categorias e subcategorias abordadas
anteriormente [194], [195]. Caso as dúvidas se mantenham ou se pretenda mais informações podese consultar a referência que se segue, onde são respondidas as questões mais frequentes
relacionadas com os drones, em termos de regulamentação, formações, registos – exemplo na
Figura 2.42 –, restrições operacionais e como deve proceder um visitante de um país terceiro
(extra EASA) para poder ter a sua situação legalizada para voar o seu aparelho no espaço comum
[196].

Figura 2.42 - Obrigatoriedade de registo do drone e do operador do mesmo, além das identificações
necessárias para o voo legal [197]
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Tabela 2.3 - Resumo da categoria aberta, para os países da EASA e para o Reino Unido [198]
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3
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS PARA A
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS
FOTOGRAMÉTRICOS E TERMOGRÁFICOS COM VANT
3.1.

OBJETIVO

Com a finalidade de criar uma metodologia que integrasse digitalmente os levantamentos
fotogramétricos e termográficos de um edifício em BIM, exclusivamente com a utilização de
VANTs, foi desenvolvida uma proposta de trabalhos capaz de realizar este procedimento. Além
deste processo de análise qualitativo, acrescenta-se um método de análise quantitativo em termos
de simulações energéticas em programas BEM, de forma a se aproveitar os dados fotogramétricos
captados, não se incluindo neste a termografia.
A proposta desenvolvida colmata a lacuna deteta em 2.3.1, em termos da não utilização exclusiva
de VANTs para a interligação da termografia e da fotogrametria em BIM.
3.2.

METODOLOGIA PROPOSTA

Neste subcapítulo apresenta-se assim a metodologia proposta para a realização de levantamentos
fotogramétricos e termográficos com VANTs, adotando-se uma sequência de trabalhos contínua
começando com a preparação do levantamento propriamente dito, passando pela recolha das
imagens e pelo processamento das mesmas em programas próprios, para posteriormente fazer-se
a modelação do edifício 3D em ambiente BIM. Após isto, propõe-se duas hipóteses de sequência
dos trabalhos: uma abordagem qualitativa que incorpora no modelo as imagens do espetro
infravermelho captadas aquando do levantamento, além de se propor uma abordagem quantitativa
que pretende com os dados obtidos proceder-se a simulações energéticas em programas BEM,
sendo que neste método não se utilizará dados relativamente à radiação infravermelha.
De seguida apresenta-se em resumo na Figura 3.1 a linha de pensamento seguida, sendo esta
aprofundada ao longo deste capítulo:
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Figura 3.1 - Proposta de procedimentos para a realização de levantamentos fotogramétricos e
termográficos com VANTs [acervo do autor]

3.2.1.

RECONHECIMENTO E PREPARAÇÃO

Para dar início ao processo a aprofundar ao longo deste trabalho, importa proceder-se a
determinados passos como forma de preparar o levantamento fotogramétrico e termográfico com
VANTs, nomeadamente à consulta da legislação em vigor no país onde se voa (sendo aqui
retratada a situação em Portugal) [127], [199] bem como planear o voo em termos de trajetórias
e das condições do local onde se situa o edifício escolhido para estudar [40], [127], [199]–[201],
além de, se possível, procurar obter informações úteis relativamente ao mesmo, para auxílio do
processo de modelação BIM [6], [40], [127], [199].

3.2.1.1. Legislação Aplicável quanto à Localização do Edifício

Primeiramente, sugere-se que se averigue onde é que o(s) edifício(s) que se pretende(m) estudar
se encontra(m) em termos de zonas geográficas acordadas no Anexo do Regulamento ANAC
nº1093/2016, de 14 de Dezembro, disponíveis na página da ANAC e na aplicação do voanaboa.pt,
pois estas restringem a altura de voo face ao ponto de partida, carecendo de autorização da ANAC
voos a alturas superiores e, nos casos aplicáveis de proximidade das operações a aeródromos,
essas mesmas operações são proibidas conforme o documento em vigor, sendo os polígonos
destas zonas delimitadas de acordo com o sistema de coordenadas geográficas GCS WGS 1984,
tal que:
•

•

•
42

Área Proibida – proibidos voos de VANTs, salvo exceções de acordo com o nº 2 do
artigo 11º do Regulamento ANAC nº1093/2016, como são exemplos de exceção voos
acordados entre um prestador de serviços de tráfego aéreo e o operador responsável
pelo voo ou voos sob a responsabilidade do operador do aeródromo;
Área 1 – voos de VANTs permitidos até 30 metros acima da superfície ou até à altura
máxima de um obstáculo natural ou artificial num raio de 75 metros, caso a sua altura
seja superior a 30 metros;
Área 2 – voos de VANTs permitidos até 60 metros acima da superfície ou até à altura
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•

•

•

máxima de um obstáculo natural ou artificial num raio de 75 metros, caso a sua altura
seja superior a 60 metros;
Área 3 – voos de VANTs permitidos até 80 metros acima da superfície ou até à altura
máxima de um obstáculo natural ou artificial num raio de 75 metros, caso a sua altura
seja superior a 80 metros [202];
Além destas, deve-se ter em atenção a determinadas zonas, disponíveis na plataforma
da ANAC e na app do voanaboa.pt, como são exemplos as áreas sob jurisdição militar
(que carecem de autorização da AAN para voar) ou zonas tidas como áreas
protegidas/ parques naturais (que carecem de autorização do ICNF, I.P. – Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, I.P.) [203];
O voo fora destas zonas está previsto nas regras gerais de operação, podendo voar-se
até 120 metros [191], de acordo com o que já foi abordado em 2.5.

A Figura 3.2 representa dois exemplos de aplicação destas restrições, mostrando que não só
Portugal Continental está ao abrigo destas, mas também as Regiões Autónomas:

Figura 3.2 - Exemplos de zonas descritas no Regulamento nº 1093/2016, no caso o Aeroporto da Horta,
no Arquipélago dos Açores, e o Aeroporto do Porto Santo, no Arquipélago da Madeira [202]

Após avaliada a zona em termos do que à ANAC diz respeito, dever-se-á tratar de proceder à
análise da categoria e/ou subcategoria em que o drone que se pretende utilizar opera, de acordo
com o que foi apresentado e explicado em 2.5. Esse ponto teve por base a categoria aberta, sendo
que o não cumprimento de uma ou mais especificações acordadas no Regulamento de Execução
(UE) 2019/947 da Comissão Europeia de 24 de Março referente a essa categoria, implica que a
operação deixe de ser permitida nessa categoria e passe a vigorar assim as implicações das
categorias “específica” ou “certificada”, as quais apresentam um risco operacional mais elevado
e que carecem de um estudo prévio das medidas de segurança a adotar, necessitando de ser
aprovado pelas autoridades competentes um plano de segurança para os voos nessas categorias
[191].
Partindo do princípio que já esteja tudo regularizado quanto aos registos na ANAC e cursos de
formação para pilotagem de VANTs frequentados e com aprovação (ver referências no último
parágrafo de 2.5), dever-se-á pedir as devidas autorizações para a captação de imagens no portal
da AAN (e-AAN), como forma de não violar a política de proteção de dados pessoais [188]. Os
passos a seguir para o correto registo nesse portal podem ser encontrados na referência que se
43

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

segue para consulta no final da dissertação [204]. A Figura 3.3 representa a entrada no portal em
questão:

Figura 3.3 - Entrada no portal da e-AAN [205]

3.2.1.2. Avaliação das Condições do Local, incluindo Obstáculos e Condições Climatéricas

Relaciona-se parte deste tópico com o que já foi abordado anteriormente e em 2.5, nomeadamente
no que toca a que categoria e/ou subcategoria o VANT poderá operar conforme as caraterísticas
do mesmo, do próprio local e da proximidade a pessoas não participantes da operação levada a
cabo, devendo ser consultada a Tabela 2.3 (em 2.5) para averiguar em que situação é possível
operar o equipamento que seja pretendido utilizar aquando de um levantamento.
Enquanto a app do voanaboa.pt fornece, como referido, as áreas de voo em Portugal, existem
aplicações que são capazes de fornecer outro tipo de informações potencialmente úteis, como são
as restrições do sobrevoo de locais como escolas, parques públicos, hospitais, centrais elétricas,
estabelecimentos prisionais ou instalações militares, locais estes a evitar por questões de proteção
de dados, interferências ou por proibição expressa do Regulamento nº1093/2016 Artigo 11º [202].
Uma aplicação capaz de auxiliar nestas circunstâncias é a Guardian by Altitude Angel, disponível
tanto como site da web, como para sistemas Android e iOS [206], sendo mostrado na Figura 3.4
e 3.5 dois exemplos de aplicação desta app:

Figura 3.4 - Exemplo de aplicação da app britânica à cidade portuguesa de Setúbal, com exemplificação
para os cuidados a ter caso fosse possível o sobrevoo ao seu centro hospitalar (Hospital São Bernardo)
[206]
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Figura 3.5 – Destaque para a concentração de cabos e postes de alta tensão que conduzem a uma
subestação elétrica, no caso em particular, a de Vermoim, na cidade da Maia, Portugal [206]

Como abordado em 2.3.2, as abordagens de planeamento de voo têm de ter em conta
condicionantes como:
•
•
•
•

•
•
•

A bateria do VANT e a regulamentação em vigor do espaço aéreo [122];
A existência de obstáculos que podem causar acidentes devido a colisões e o correto sinal
GPS para a devida georreferenciação [9];
A velocidade do vento [41], [123] e a sua direção [41];
Evitar a precipitação [41], [124] – pois esta além de causar ruído nas imagens devido às
gotas de água e consequentemente originar uma figura desconfigurada, causa o
anulamento das temperaturas adquiridas no processo termográfico, ao captar as
temperaturas da água na superfície duma parede, por exemplo, ao invés da temperatura
da própria parede [124];
Evitar operar com condições meteorológicas adversas como tempestades e ter cuidado
com outras aeronaves tripuladas ou não tripuladas nas imediações [125];
Cuidados com possíveis ataques de aves nas proximidades [126];
Proximidade a campos eletromagnéticos, principalmente se for pretendido fazer uma
inspeção na proximidade de locais com cabos de alta tensão, pois a interferência
eletromagnética pode causar interferências com o correto funcionamento do VANT
[127], [128].

Para além do cuidado a ter com as condições que afetam o equipamento, deve o piloto remoto ter
também em conta as suas próprias condições de pilotagem, como serve de referência o
cumprimento da checklist I’M SAFE: Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue e Emotion
[207].
Quanto às condições temporais propriamente ditas, foi retratado em 2.3.2 que para a realização
de um levantamento fotogramétrico e termográfico como é pretendido realizar, se pode proceder
a diferentes abordagens: fazendo-os em simultâneo para alcançar as mesmas condições de
luminosidade [9], [134], ou em alturas diferentes, nem sequer necessitando de serem no mesmo
dia, por serem processos que se podem considerar independentes, ou seja, num determinado dia
podem ser mais favoráveis as condições para a fotogrametria mas para a termografia pode não ser
tão favorável, e vice-versa [124]. Para os processos termográficos a exposição solar e
sombreamento são fatores a terem em conta, uma vez que para as imagens RGB esse problema
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não se coloca de todo, havendo menos influência da temperatura nestes casos [2], [121]. Há
autores que defendem que a melhor altura para a realização de levantamentos termográficos é em
períodos noturnos [9], [136] ou imediatamente antes do nascer-do-dia [41] ou imediatamente
depois do pôr-do-Sol [133]. Opfer e Shields, 2014, afirmam que as condições ideais para se
proceder a um levantamento termográfico requerem que esteja um clima estável durante um longo
período de tempo [138], sendo uma afirmação corroborada e desenvolvida por Borrmann et al,
2014, que consideram que a exposição solar excessiva conduz a erros e que, para os contornar, as
condições ideias para efetuar o levantamento termográfico são alcançadas aquando de manhãs
parcialmente nubladas dos meses de Inverno [139].
É importante realçar que o voo de VANTs em períodos noturnos é permitido pela ANAC sem
necessidade de autorização prévia, desde que estes estejam munidos de uma luz intermitente verde
para a sua devida identificação, no caso dos de categoria aberta [208].
Assim, a sugestão é que o levantamento seja feito:
•
•
•
•

Num período de clima estável [138];
Preferencialmente com as mesmas condições de luminosidade [9], [134],
preferencialmente num dia de céu nublado [139];
De forma a evitar excessiva exposição solar [2], [121], [139] e a evitar sombreamento
[2], [121];
Caso não seja possível realizar o levantamento fotogramétrico e o termográfico no mesmo
dia, por conta das condições não serem favoráveis a ambos, poder-se-á efetuar os mesmos
em dias diferentes, beneficiando cada um das condições que lhes sejam mais favoráveis
[124].

3.2.1.3. Escolha das Trajetórias de Voo e Planeamento do mesmo

As trajetórias de voo estão também elas condicionadas pelos obstáculos presentes na zona a
estudar como referido no ponto anterior. Se for um local onde seja possível um voo livre de
obstáculos, é sugerido fazer o planeamento do levantamento com aplicações capazes de efetuar
um voo automático conforme o que fora planeado previamente pelo piloto remoto, sendo sugerido
aplicações como o Drone Deploy [129] ou o Drone Harmony [130]. Aplicações como essas
possibilitam também o controlo da percentagem de sobreposição a adotar e o ângulo de captura
de imagem das câmaras, algo que como foi abordado em 2.3.2, tem diversas sugestões de
abordagem.
Na Figura 3.6 e 3.7 são exibidas formas de fazer levantamentos de edifícios, além duma breve
representação dos princípios da sobreposição de imagens capturadas durante o mesmo:

Figura 3.6 - Inspeção de um edifício com um VANT [9]
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Figura 3.7 - Inspeção de um edifício com um VANT [9] e princípios de sobreposição de um levantamento
com VANT [72]

Na revisão de literatura de Rakha e Gorodetsky, 2018, estes autores consultam variadas
referências (incluindo para arqueologia e agricultura, além das da área da engenharia) para
auferirem as alturas de voo, distâncias às fachadas e as percentagens de sobreposição mais usadas
na literatura, concluindo ainda que, de uma forma empírica, é recomendável uma percentagem de
sobreposição mínima para voos em grelha de 70% e para voos elípticos de 90-95% [9].
Para o devido planeamento de um levantamento fotogramétrico e/ou termográfico deve-se
também, como referido no tópico anterior e em 2.3.2, ter-se em atenção às condições
meteorológicas e de exposição solar.
Com estes dados em mente, além dos protocolos existentes na literatura, é sugerido que para um
correto levantamento com as caraterísticas pretendidas se proceda aos seguintes:
•
•

•

•

•

Altura de voo – deve ser a uma altura superior ao maior edifício da área a levantar,
aconselhando-se que não exceda esta altura em 1,5 vezes [2];
Distância à fachada – existem várias alternativas como observável na Figura 2.27,
presente em 2.3.2. A sugestão é que o piloto remoto adeque esta distância face à
envolvência do edifício (presença de muros ou de outros edifícios, por exemplo);
Plano de voo – inspeção de fachadas na horizontal com um incremento entre alturas de
1,25 vezes a anterior e nas coberturas tanto pode ser circular/elíptica como em grelha (ver
Figuras 3.6 e 3.7) [9], podendo ainda planear-se o voo em Y (vários voos repetidos,
sobrepondo-se uns aos outros – ver Figura 3.8, à esquerda) [2];
Ângulo da câmara – 45º para fachadas e 30º para coberturas [2], evitando assim ângulos
entre 5º e 60º que podem causar reflexão da radiação [41], como representado na Figura
3.6, à direita;
Sobreposição – sugere-se cerca de 90% tanto para frontal como lateral [150].
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Figura 3.8 - Plano de voo em Y [2] e determinação do ângulo ideal para o correto levantamento [82]

3.2.1.4. Pesquisa de Elementos de Projeto

Tal como sugerido por Shibasaki, 2019, a recolha de informações a respeito do edificado através
de documentos como projetos (por exemplo, plantas ou memórias descritivas), registos da
construção (como o diário de obra), registos fotográficos e/ou em vídeo e projetos ou documentos
de intervenções posteriores ao término da obra, são documentos que podem ser obtidos ao dono
de obra, projetistas originais ou de intervenções, empreiteiros da construção original ou de
posteriores intervenções, equipas de fiscalização ou arquivos públicos ou históricos, sendo estes
mesmos documentos úteis para o correto levantamento geométrico do edificado, aliado ao
levantamento in situ [127].
O auxílio destes elementos de projeto revela-se prático para a modelação geométrica e para a
correta aquisição das propriedades dos materiais a integrar posteriormente no modelo BIM [6],
uma vez que a correta aquisição destas propriedades é um passo importante para as abordagens
quantitativas pois estas requerem a quantificação das propriedades térmicas dos materiais, isto é,
o coeficiente de transmissão térmica (U) e a resistência térmica (R), fundamentais para a devida
análise da performance energética de um edifício [209], [210]. Comummente estas propriedades
são consideradas como constantes para o mesmo elemento, algo que nem sempre se revela
verdadeiro por conta das condições de manutenção de um edifício poderem-se alterar ao longo
do seu ciclo de vida, sendo que são essencialmente estas propriedades que irão afetar as condições
de conforto térmico dos ocupantes no interior dos edifícios [211].
Como visto, torna-se fundamental aliar ao levantamento realizado no local para posterior
modelação geométrica os devidos documentos que sirvam para complementar o modelo BIM com
as propriedades de cariz térmico, como é exemplo o modelo apresentado na Figura 3.9 e respetivas
propriedades na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Resultados experimentais da reconstrução de um modelo térmico 3D e medição das
propriedades térmicas dos respetivos casos (caso 1 corresponde a a) e caso 2 a b)) [160]

Figura 3.9 - Exemplos de modelos BIM com as suas respetivas constituições de paredes [160]

Aproveita-se ainda esta secção para referir que, no caso de não se ter acesso a elementos de
projeto, para alcançar os valores de U e de R – para se saber com esses elementos as espessuras e
os materiais essencialmente, de acordo com a normativa em vigor [212] – o processo poderá ser
moroso, uma vez que não existe uma norma que defina o procedimento a adotar para a sua
estimação com câmaras infravermelhas, sendo inclusivamente este um aspeto ainda em estudo,
como forma de procurar auferir qual a melhor abordagem a adotar [210], [213]–[215].

𝑈=

4
𝑇𝑤 4
𝑇
) − ( 𝑜𝑢𝑡 ) ] + 3,8054 ∙ 𝑣 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )
5,67 ∙ 𝜀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ [(100
100

(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )

(3)

A equação anterior serve de exemplo de uma abordagem utilizada para esse efeito, onde U
representa o coeficiente de transmissão térmica (W/m²·ºC), 𝜀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 representa a emissividade do
elemento, 𝑇𝑤 a temperatura da superfície do elemento (K), 𝑇𝑜𝑢𝑡 a temperatura ambiente exterior
(K), 𝑇𝑖𝑛𝑡 a temperatura ambiente interior e 𝑣 a velocidade do vento (m/s) [215]. Refere-se que
nesta dissertação não será aprofundado este tipo de metodologia para a obtenção das propriedades
térmicas.

3.2.2.

RECOLHA DE IMAGENS COM RECURSO A VANTS

Para dar continuidade ao raciocínio introduzido em 3.2, deve-se nesta fase posterior ao estudo
inicial do edifício selecionado proceder à calibração do equipamento em si e, se se achar
adequado, preparar o local com métodos de apoio à georreferenciação [118], [127], [199]–[201],
algo que como se irá explicar, pode não ser necessário a utilização de pontos de controlo
tradicionais. Assim, está-se pronto a dar início à recolha das imagens que servirão de base a todos
os trabalhos efetuados a jusante deste ponto, como abordado em 3.2.
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3.2.2.1. Calibração do Equipamento

Para iniciar o voo e consequente recolha de imagens com o VANT, primeiramente é necessário
proceder a calibrações para o funcionamento seguro e correto do aparelho, como é exemplo a
Figura 3.10. Nestas calibrações incluem-se as das câmaras dos sistemas de visão e sensores
infravermelho de posicionamento, a calibração FFC (Flat Field Correction) para otimizar a
qualidade da imagem infravermelha ou MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging), a palete de
cores e o intervalo de temperaturas, o IMU (Inertial Measurement Unit) – acelerómetro,
giroscópio, termómetro e barómetro [216] – e a bússola [166].
É sugerido que para as imagens do espectro infravermelho estas sejam capturadas com um
intervalo de temperaturas constante para que não exista alterações quanto à coloração das imagens
e, no caso de existir legenda térmica, que esta não sofra também alterações [6].

Figura 3.10 – Calibração do sistema de posicionamento com um DJI Mavic 2 Enterprise Dual auxiliado
pela aplicação DJI Assistant 2 For Mavic v.2.0.14 [217] [acervo do autor]. A calibração de câmaras e a
orientação de imagens são conseguidas pela comparação de caraterísticas visíveis comuns em tantas
imagens quanto possível [218]

3.2.2.2. Possível Utilização de Métodos de Apoio à Georreferenciação

Como refletido em 2.3.2, é possível adotar-se pontos de controlo terrestres (GCPs) como forma
de marcar visualmente no terreno pontos auxiliares aos programas para propósitos de tratamento
de dados fotogramétricos ou de modelação 3D [9]. Em VANTs que estejam equipados com RTK
(Real-Time Kinematic), estes são dispensáveis, pois não irão influenciar de forma significativa a
precisão absoluta da georreferenciação sendo, no entanto, recomendados pela Pix4D SA que
sejam utilizados quando o VANT não esteja equipado com RTK. A Pix4D SA admite ainda que
pese embora se nenhum destes métodos for utilizado para um levantamento fotogramétrico, é
possível que sejam produzidas reconstruções bastante satisfatórias ainda assim, mas podem
acarretar problemas quanto à orientação, escala ou informação quanto ao seu posicionamento
absoluto, relembrando que com tie points automáticos e/ou manuais a reconstrução pode ser
melhorada, mas que estes pontos não auxiliam quanto à precisão absoluta e sim à relativa [142].
Pode-se ainda utilizar checkpoints, utilizados não para auxiliar na reconstrução, mas para
averiguar a precisão dos pontos da mesma por comparação com a realidade, sendo recomendado
que se usem entre 5 a 10 pontos notáveis tanto para a avaliação da precisão como para auxílio na
reconstrução [219].
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Figura 3.11 - Modelo de uma habitação com elevada precisão relativa pois está devidamente reconstruída
mas baixa precisão absoluta pois está localizada no local errado [142]

Desta feita, como o objetivo do modelo fotogramétrico é a sua exportação para um programa de
modelação BIM 3D, importa principalmente uma elevada precisão relativa e não absoluta [150]
(como exemplificado na Figura 3.11), pelo que se assim se entender, poder-se-á utilizar somente
tie points de relevância para a estrutura para a melhoria da qualidade do modelo fotogramétrico
[118], [199], além de se aproveitar outros pontos similares como checkpoints para avaliar a
precisão [219]. Marcações já existentes no terreno são consideradas como substitutos válidos de
GCPs propriamente ditos, pelo que se já existirem no espaço que se pretenda levantar estes podem
ser utilizados para aumentar a precisão [142].

3.2.2.3. Recolha de Imagens

Após seguir os passos retratados a montante, deve-se proceder ao levantamento fotogramétrico e
termográfico de acordo com o que já fora indicado (exemplos de levantamentos na Figura 3.12).
Vale a pena relembrar que se deve ter a documentação, identificações e seguros necessários para
o voo se poder realizar cumprindo todos os seus trâmites legais, tal como explicado em 2.5 e
3.2.1.1.

Figura 3.12 - Exemplo de um levantamento fotogramétrico (à esquerda) [acervo do autor] e termográfico
de um edifício (à direita) [cortesia Gonçalo Fabião], com a aplicação DJI Pilot v2.3.1.5 num sistema
Android [220]
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3.2.3.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS IMAGENS RECOLHIDAS

Após a recolha das imagens, importa dar início ao processo de reconstrução do edifício
digitalmente em programas que tenham essas capacidades de reconstrução de dados
fotogramétricos [127], [150], [199], devendo-se de seguida proceder à limpeza da nuvem de
pontos gerada [127], [199]. Este processo influencia a posterior modelação BIM, pelo que deve
ser bem-sucedido [40], [118], [200].

3.2.3.1. Modelo Fotogramétrico (Point Cloud e 3D Mesh Model)

Nesta fase o objetivo passa por reconstruir um modelo 3D com base nas imagens
georreferenciadas recolhidas durante o levantamento [199], utilizando para isso programas
capazes de processar os dados de entrada inseridos nos mesmos e com capacidade de reconstrução
de objetos 3D a partir de imagens [127], como são exemplos os abordados na Tabela A4.4 (Anexo
4).
É referido por Opincar, 2016, que se deve utilizar o melhor software possível para ter uma
precisão que se enquadre nas necessidades do utilizador, neste caso, para a posterior criação de
um modelo BIM 3D, sendo que é referido que programas pagos com pacotes profissionais
resultam em melhores resultados em termos de sofisticação e precisão, destacando-se em
particular o Agisoft (utilizado para o exemplo da Figura 3.13) e o Pix4D. Refere-se que à data da
publicação desse estudo em 2016 o Pix4D era tido como sendo ligeiramente superior ao Agisoft
[221].
Assim sendo, sugere-se que seja utilizado um destes para o desenvolvimento de point clouds para
a posterior modelação em ambiente BIM.

Figura 3.13 - Exemplo de modelo 3D RGB obtido pelo software Agisoft Metashape [150]

3.2.3.2. Tratamento / Limpeza da Point Cloud

Com a obtenção de point clouds geradas pelos processos anteriores, além dos objetos de interesse,
estas contêm pontos das suas imediações ou de fundo (edifícios, árvores, céu, etc) pois também
aparecem nas imagens captadas [127], [199], [222]. É sugerido que estes pontos sejam removidos
[127], [199], como se pode observar na Figura 3.14:
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Figura 3.14 - Comparação entre o antes (à esquerda) e o depois (à direita) da limpeza dos pontos
vizinhos ao objeto de interesse (Torre do Monte da Virgem, Vila Nova de Gaia, Portugal), no software
Pix4D [127]

3.2.4.

INTEGRAÇÃO E MODELAÇÃO EM AMBIENTE BIM

Para se integrar em ambiente BIM a point cloud proveniente dos dados da fotogrametria gerada
na secção anterior, é necessário que se proceda à sua exportação e introduzido num software
próprio, neste caso, o Autodesk Revit, mas cumprindo com alguns passos intermédios antes de se
conseguir importar no programa [40]. Posteriormente, é-se efetuada a modelação por
sobreposição à nuvem de pontos [40], [200].

3.2.4.1. Importação para Autodesk Revit

Antes mesmo de se proceder à importação da nuvem de pontos para um software BIM, deve-se
exportar a mesma num formato que seja possível integrá-la corretamente para posterior
modelação e, segundo Opincar, 2016, o formato .LAS (LASer) é recomendável pois é capaz de
alcançar o resultado pretendido para nuvens de pontos criadas a partir de métodos fotogramétricos
(como é pretendido), além de point clouds criadas a partir de dados de LiDAR [221], uma vez
que este é um formato que pese embora ter surgido para point clouds de LiDAR scanners este
consegue suportar qualquer conjunto de dados tridimensionais x,y,z [223]. Como resumido na
Tabela A4.4 no Anexo 4, este formato é um output de ambos os programas sugeridos
anteriormente (Agisoft e Pix4D), no entanto, no caso do Pix4D, as opções de exportação não são
incluídas na sua versão gratuita e ilimitada em tempo (Pix4Ddiscovery), mas somente na versão
trial de 14 dias ou no pacote completo [224].
Posteriormente e após a conversão no formato indicado, pode-se recorrer ao software Autodesk
ReCap ou ao CloudCompare – este último um programa open-source gratuito – para pequenas
edições à point cloud (como o tamanho dos pontos ou orientação) e para, essencialmente,
converter o formato .LAS num que seja reconhecido pelas versões mais recentes do Autodesk
Revit (que reconhece apenas para importação de nuvens de pontos os formatos .rcp e .rcs) [225].
O Autodesk Revit é então o programa BIM sugerido, de forma a seguir esta metodologia, sendo
representado na Figura 3.15 o atalho de importação e o seu resultado.
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Figura 3.15 - Localização no programa onde se encontra a opção de importação (formatos suportados:
rcp e rcs) e point cloud pronta para o início do processo de modelação 3D no Autodesk Revit [225]

Este procedimento anteriormente descrito é validado por Martinez-Carricondo et al, 2020,
aquando do seu trabalho de reconstrução com auxílio de um VANT dum modelo HBIM por
sobreposição à point cloud de um edifício de relevância histórica em Níjar, Almería, Espanha
(denominado por Cortijo del Fraile) [40], utilizado inclusivamente para rodagens
cinematográficas como são exemplos os filmes “For a Few Dollars More” (1965), “The Good,
the Bad and the Ugly” (1966) e “A Bullet for the General” (1966), entre outros [40], [226], como
se pode visualizar na Figura 3.16:

Figura 3.16 - O edifício de relevo histórico e cinematográfico cuja metodologia valida o procedimento
referido anteriormente. Em cima, o edifício presente no filme “The Good, the Bad and the Ugly” [227] e,
em baixo, a point cloud gerada após o procedimento, já no Autodesk Revit [40]

3.2.4.2. Modelação BIM 3D

Após a importação da nuvem de pontos no Autodesk Revit, é sugerido por Andy Fontana, da
Leica Geosystems, que seja feito o ajuste à point cloud em termos de rotação caso seja necessário,
que se coloque os diferentes níveis de pisos do edifício e que se comece de seguida a modelar a
envolvente do edifício por sobreposição à point cloud [228] – ver Figura 3.17 –, onde se inclui
paredes, cobertura, portas e janelas [40], [228], [229], com as respetivas dimensões e localizações
destes elementos essenciais para uma posterior análise energética [229]. Deve-se ainda fazer-se
corresponder a correta orientação do edifício, para os mesmos trabalhos de simulação energética,
caso seja pretendido efetuar essa análise posteriormente [230].
Vale relembrar que, como visto anteriormente em 3.2.1.4, deve haver a preocupação de que, para
além da correta modelação geométrica, a aquisição das propriedades dos materiais a integrar no
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modelo BIM é de especial relevância para as abordagens quantitativas quanto à performance
energética de um edifício e que por isso também devem ser tidas em consideração durante o
processo de modelação [6], [209], [210].

Figura 3.17 - Exemplo de modelação 3D a partir de uma point cloud em Autodesk Revit [228]

3.2.5.

INTEGRAÇÃO NO MODELO BIM DE IMAGENS INFRAVERMELHAS (ABORDAGEM 2D-3D)

De forma a se iniciar com uma abordagem qualitativa que integre as imagens infravermelhas
capturadas pelo aparelho, pode-se utilizar um processo de texturização dessas imagens no modelo
3D [6], [118], [150], sendo esta uma abordagem considerada como sendo 2D-3D [150], como
retratado em 2.3.3.2 e 2.3.4.
Caso a câmara do VANT o permita, pode-se seguir a metodologia apresentada por Lagüela et al,
2012, em que utilizando um laser scanner, incorporaram as faces do edifício que as point
clouds/mesh models geravam do levantamento termográfico (denominados por ortotermogramas)
no próprio modelo BIM 3D [124] (ver Figura 2.36), não sendo aqui no entanto explorada por
incapacidades do equipamento mais adiante referidos, mas devidamente assinalada neste espaço
pois evitaria o tratamento inicial que se segue em explicação, no que diz respeito à junção de
imagens e correção do ângulo para texturização no modelo.

3.2.5.1. Tratamento / Junção das Imagens Infravermelhas

No caso de não ser possível proceder à integração das imagens infravermelhas via combinação
da sua point cloud/mesh model com o modelo BIM 3D, como sugerido anteriormente, deve-se
proceder a um passo intermédio que é considerado como sendo um processo moroso [124]. Esse
processo consiste no ajuste das imagens infravermelhas em termos de perspetiva no caso de estas
não serem capturadas numa vista perpendicular à superfície [6], [231] – como é o caso dos
levantamentos com auxílio de VANTs como já fora abordado, para evitar a reflexão da radiação
[41] – e, com isto, no caso de várias imagens serem adquiridas da mesma superfície, estas devem
ser juntas para formarem uma única imagem que corresponda devidamente à superfície em causa
para texturar corretamente a mesma no modelo BIM 3D [6], [150], [231], como exemplificado na
Figura 3.18. No entanto, nesse processo deve-se ter cuidados com a distorção das lentes das
câmaras infravermelhas, que são particularmente acentuados nas extremidades da imagem [118].
Para este processo é então necessário a utilização de aplicações gráficas, de forma que seja
possível esse tratamento e junção das imagens, sendo sugerido o Adobe Photoshop [232] [6],
[231].
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Uma outra alternativa pode ser conseguida aproveitando as funcionalidades do software que se
abordará em 3.2.5.3, em que não permitindo a junção de imagens como se consegue no Adobe
Photoshop, consegue-se aproveitar o facto de existirem opções em que se consegue integrar
texturas com imagens captadas não perpendicularmente à fachada, não necessitando assim do
ajuste referido anteriormente.

Figura 3.18 – Ajuste da distorção e junção das imagens do espetro infravermelho [231]

3.2.5.2. Medição das Temperaturas

Com as imagens do espetro infravermelho capturadas pelo VANT, torna-se interessante conhecer
o leque de temperaturas presentes nas diversas fotografias. Caso a câmara tenha capacidades
radiométricas tanto aquando do momento de captação de imagens em pleno voo como numa fase
de pós-processamento, isto é, que as imagens do drone sejam armazenadas e/ou convertíveis para
formatos capazes de registar em cada pixel informação térmica de forma a que a informação não
seja perdida, sendo exemplos os formatos tiff, rjpeg e rjpg [233]–[235]. Estes últimos são mais
flexíveis que o primeiro e com capacidade de ajustar parâmetros radiométricos para correções
pós-voo, permitindo assim estimar valores de temperatura de diferentes alvos de diversas
emissividades ou de adicionar valores desconhecidos no momento do voo – conseguindo isto
através de programas como o FLIR Tools [233] –, sendo recomendado que seja utilizado o
formato .rjpg (Radiometric JPG) [236], [237].
Este formato é sugerido devido às suas capacidades de armazenamento de dados de cariz térmico,
indicando a Pix4D SA que o formato tiff tem algumas falhas quanto à informação radiométrica
por comparação [236]. Pode-se então integrar esta informação em programas capazes de traduzir
a cor da termografia em temperaturas, como são espécimes o FLIR Tools, o MatLab [235] e o
Visual Basic (VBA) [6], como exemplificado na Figura 3.19:
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Figura 3.19 - Extração e interpretação dos dados do estudo abordado na referência, dando destaque à
relação entre as cores em formato RGB e a respetiva temperatura que representa, no caso em particular
utilizando o programa Visual Basic [6]

3.2.5.3. Texturização das Imagens Infravermelhas no Modelo BIM 3D

De forma a se proceder à integração das imagens infravermelhas com o modelo representativo da
geometria do edifício, deve-se proceder à texturização das mesmas nas fachadas do modelo, num
processo denominado por texture mapping – ver Figura 3.20. Existem alguns programas capazes
de fazerem este processo, como por exemplo o 3D Studio Max, o PhotoModeler Scanner, o
ShapeTexture, o Geomagic Studio, etc [118].

Figura 3.20 - Exemplo de texturização de imagens térmicas num modelo 3D, do Castello del Valentino,
Turim (Itália), [238] (à esquerda) e de um edifício do Politecnico di Milano – Polo di Lecco [119] (à direita)

Outro destes programas que pode ser usado para este processo de texturização é o Blender, um
software de criação 3D open-source gratuito [239], com capacidades de modelação, escultura,
animação, edição de imagens, texturização, etc [240] – como é espécime a Figura 3.21 –, tendo
ainda aplicações úteis para a própria engenharia, tanto para fins de visualização do edifício como
para modelação, por exemplo, de sistemas AVAC [13].
O engenheiro Tyler Disney, 2018, um especialista na área, admite que o facto de o Blender ser
um software gratuito tem desde logo vantagens face a outros cujas licenças são mais dispendiosas,
daí ser recomendado pelo próprio. Disney acrescenta ainda que comummente utiliza o programa
após modelações em Autodesk Revit, exportando no formato .fbx (Autodesk Filmbox) para o
Blender de forma a prosseguir com os seus trabalhos [13]. Refere-se que o formato .fbx é um
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formato de modelos 3D habitualmente utilizado no desenvolvimento de jogos e de animações e
capaz de ser lido por bastantes aplicações de modelação 3D [241].

Figura 3.21 - Texturização de uma personagem no Blender [240]

É também possível neste programa instalar um add-on gratuito que permita aumentar a
interoperabilidade entre programas BIM (como o Autodesk Revit) e o Blender [242] – como os
exemplos da Figura 3.22 –, ou seja, aumentar a habilidade de dois ou mais programas trocarem
informação entre si e serem capazes de usar corretamente a informação trocada [102], [111],
[243], devendo essa mesma interoperabilidade permitir a eliminação da necessidade de reinserção
manual de dados de entrada já gerados [111]. Programas interoperáveis têm como vantagem a
agilização da transferência de informação entre si pois, caso a troca seja automatizada e eficaz,
permite a redução de tempo, esforço, erros e custos, uma vez que o problema da duplicação de
dados e redundâncias na geração do modelo são eliminadas [111], [112], [243]. Assim, a
interoperabilidade entre programas é tida como sendo um aspeto fundamental das aplicações
computacionais em qualquer domínio, de forma a assegurar que todos os sistemas usados para
diferentes tarefas e utilizadores possam comunicar corretamente entre si [244].
Assim sendo, o add-on em causa – denominado por BlenderBIM Add-on, funcional tanto em
Windows, Mac e Linux – permite a importação de formatos IFC para o Blender (não sendo um
formato de origem do programa) [242], tendo o seu conceito sido inicialmente desenvolvido pela
ifcOpenShell [245], [246]. Deste modo, o add-on permite assim fazer a devida texturização no
Blender com imagens térmicas diretamente num formato IFC, como se irá comprovar em 4.4.6.3.
Resumidamente, Industry Foundation Class (IFC) é um esboço de open data para OpenBIM com
a finalidade de promover a partilha e troca de informação fidedigna de edifícios ao longo do ciclo
de vida do mesmo [247]. Define a representação de dados de edifícios de forma extensa,
compreensiva e inteligente, para se poder trocar entre demais ferramentas. O IFC é orientado ao
objeto e descreve o comportamento, relação e a hierarquia do objeto componente dentro de um
modelo [248], sendo este formato habitualmente utilizado em projetos colaborativos na área do
BIM nas áreas da arquitetura, engenharia e construção [249]. É de salientar ainda que a sua versão
oficialmente em utilização (à data de Junho 2021) é o IFC 4.0.2.1 [250].
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Figura 3.22 – Formato IFC no Blender, por importação com o BlenderBIM Add-on [251]

3.2.6.

SIMULAÇÕES ENERGÉTICAS EM PROGRAMAS BEM

Para se proceder às simulações energéticas, primeiramente deve-se analisar os formatos de
transferências de dados entre os programas de modelação BIM 3D e os programas onde irão
ocorrer as simulações energéticas [252], [253], naquela que é considerada como sendo uma
abordagem quantitativa quanto à utilização dos dados captados durante o levantamento [124].
Nesta secção são dadas sugestões para que se possam efetuar simulações energéticas a partir dum
levantamento fotogramétrico com um VANT, abordando brevemente os formatos de
transferência de dados principais entre BIM e BEM e procedimentos para se poder efetuar as
simulações em si corretamente, no entanto refere-se desde já que esta temática não será
detalhadamente explorada no caso de estudo realizado, mas apenas abordado o processo digital a
efetuar para alcançar o fim pretendido.

3.2.6.1. De BIM para BEM – Formatos de Transferência de Dados

Para se proceder à transferência de informação entre programas BIM e BEM e dar início a uma
abordagem quantitativa em termos de simulações energéticas, deve-se ter em atenção as formas
de conversão dos modelos em ambiente BIM para programas próprios para as simulações
pretendidas, como são exemplos os formatos IFC (Industry Foundation Class), gbXML (Green
Building eXtensible Markup Language) [230], [252], [253], CityGML (City Geography Markup
Language) [118], [119], [246] e IDF [111], sendo que aqui se irá dar mais destaque aos dois
primeiros por ter sido mais recorrente a menção a estes na literatura encontrada.
Uma vez que já se resumiu brevemente anteriormente o formato IFC, importa resumir em poucas
palavras o outro formato:
Resumidamente, gbXML é um ficheiro de data BIM cuja sigla significa Green Building
eXtensible Markeup Language e foi implantado pela Green Building Studio Inc. [115] (ver
exemplos de edifício em formato gbXML na Figura 3.24). Este tipo de ficheiro consegue
armazenar informação de edifícios de acordo com uma certa hierarquia capaz de integrar a
elementos geométricos propriedades térmicas [230], onde se incluem as zonas, as superfícies, os
tipos de construção, fenestração e do ambiente ao redor do edifício [115], [254] e permite
transferir a informação necessária para uma análise preliminar energética do edifício (como a
envolvência, zonas térmicas ou equipamento mecânico), bem como reconhecer e transferir
informação do mesmo (como os elementos interiores e exteriores e superfícies
sombreadas) [248]. Contudo, é preciso referir que não muitas ferramentas de simulação são
capazes de compreender os dados recebidos por este ficheiro no que toca aos sistemas
AVAC [115], [252], [255], pelo que a própria interoperabilidade entre programas BIM e BEM
(independentemente do formato usado) ainda tem falhas e há que procurar corrigi-las e
desenvolver os formatos de forma a que seja possível que os projetos que trabalhem com BEM
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por importação de BIM possam apresentar informação correta para uma melhor avaliação da
performance, eficiência e sustentabilidade energética do edificado [1], [256]. A Figura 3.23
apresenta exemplos de programas BIM e BEM interoperáveis entre si.

Figura 3.23 - Programas interoperáveis com programas BEM [257]

Figura 3.24 – Exemplo de um edifício no formato gbXML, no Autodesk Revit (à esquerda) e no
DesignBuilder (à direita) [252]

Existem, naturalmente, diferenças entre formatos de conversão de BIM para BEM, havendo
artigos especificamente debruçados sobre essas situações [1], [111], [246], [252], [253], pelo que
se apresenta de seguida um breve resumo comparativo entre os dois formatos abordados nas
Tabelas 3.2 e 3.3 (não sendo objetivo desta dissertação proceder a estudos comparativos entre
formatos, apenas conferindo aqui aspetos informativos):
Tabela 3.2 - Breve comparação entre os formatos gbXML e IFC [253]

60

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

Tabela 3.3 - Comparação do estudo existente na conversão de BIM para BEM para os formatos IFC e
gbXML [1]

Os autores referem na Tabela 3.3 (além do artigo donde a mesma é retirada) que a conversão em
formato gbXML é aquela que vai mais avançada em termos de investigação [1], no entanto, ainda
ocorrem variados problemas de interoperabilidade em ambos os formatos pelo que se deve
continuar a investigar sobre estes temas para corrigir os problemas existentes [1], [253].
Refere-se ainda que para se proceder às simulações energéticas, pode tornar-se útil simplificar-se
a geometria do edifício em termos de nível de detalhe [84], [124], [230], [258], pois pode-se tornar
uma tarefa onerosa para o programa de simulação caso o modelo seja demasiadamente detalhado
[84]. Nesse caso, o formato IFC não é tão vantajoso pois é um formato que garante uma maior
complexidade geométrica por comparação com o formato gbXML, que é mais simples e, além
disso, a este último acrescenta-se uma capacidade de armazenamento de dados térmicos superior
por comparação [124], [257].
Existem artigos que procuram responder à falta de padronização quanto aos requisitos BIM
necessários a uma correta análise energética no processo BIM para BEM, nomeadamente na
identificação dos parâmetros necessários e do LOD (Level of Detail) necessário, sendo sugerido
trabalhar-se com LOD 200-300, como forma de representar mais corretamente os dados dos
edifícios a serem analisados, utilizando o nível mais baixo (LOD 100) apenas para estudos menos
detalhados, como para processos decisivos do projeto, como são exemplos a forma do edifício e
a orientação [259].

3.2.6.2. De BIM para BEM – Programas e Simulações Energéticas

Existem centenas de programas de simulação energética, mas nem todos são compatíveis com
aplicações BIM [230], pelo que se terá de ter isso em atenção aquando da escolha de um software
deste género. São tidos como componentes necessários para a construção de um modelo BEM a
geometria, as propriedades dos materiais, os sistemas AVAC e de iluminação de um edifício, as
condições ambientais do local onde este se encontra e as informações de operação do edifício
(como a ocupação) [81], [111], [112], [230] – ver Figura 3.25 –, sendo que a geometria é a base
destes modelos, pois é a ela que estão associadas todas as propriedades físicas da construção. Os
sistemas e as informações de operação do edifício são elementos que são inseridos manualmente
e editados diretamente no software de análise energética [111], [112].
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Figura 3.25 - Dados a introduzir num software de simulação energética [257]

Existem variadas formas de se proceder à análise energética de edifícios – como serve de exemplo
as da Figura 3.26 –, com a devida atenção às situações de falhas no que toca à interoperabilidade,
como já relatados anteriormente – sendo reportados inclusivamente piores desempenhos quanto
mais complexo for o edifício a estudar e que na pior das situações pode levar ao fracasso total na
tentativa de sequer correr a simulação [252].
A análise energética de edifícios pode ter diversas finalidades, como serve de exemplo a
simulação dos custos anuais e períodos de retorno por base nos valores de R e U da envolvente
[260] (Figura 3.26, à direita em baixo), ou propostas de otimização de orientações e de materiais
para edifícios a projetar e/ou (no caso da segunda hipótese) de edifícios existentes [230], [261].
Uma sugestão de procedimentos a tomar é fornecida por um estudo que pretendeu analisar
diversas formas de integrar o BIM com ferramentas de simulação energética, neste caso aplicadas
à obtenção da certificação energética de edifícios militares pertencentes ao exército brasileiro. Os
autores chegaram à conclusão de que a melhor solução passaria por exportar do Autodesk Revit
no formato gbXML a geometria do edifício e à posteriori introduzir as suas propriedades no
software DesignBuilder de forma a que não se perdesse informação aquando da troca, sendo
preferível esta metodologia a um plug-in próprio entre o Autodesk Revit e o DesignBuilder (ver
Figura 3.27), por ser um procedimento mais flexível, apesar de também de ser considerada como
sendo uma opção válida [262]. De resto, é precisamente este último o procedimento utilizado por
Elnabawi e Hamza, aplicado à realidade egípcia [258], [263].
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Figura 3.26 - Diferentes abordagens de formatos e programas para proceder a simulações energéticas
em programas BEM por meios de modelação em aplicações BIM [252] (à esquerda), workflow ideal para
se proceder à simulação da performance energética [1] (à direita em cima) e exemplo de resultado duma
simulação energética [260] (à direita em baixo)

Figura 3.27 - Metodologia adotada pelos autores do procedimento sugerido anteriormente [262]
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4
CASO DE ESTUDO
4.1.

OBJETIVO

Neste capítulo pretende-se enquadrar a proposta apresentada anteriormente no Capítulo 3 e
validá-la com a realização de um caso de estudo, abordando o drone utilizado para a realização
do trabalho e a respetiva legislação a este aplicável, um voo de teste realizado em Março de 2021
e o levantamento fotogramétrico e termográfico do edifício escolhido para este efeito, em
Abril/Maio 2021. Além disto, apresenta-se no final do capítulo uma discussão dos resultados
obtidos, adicionando informação aos tópicos e resultados que foram sendo abordados ao longo
dos tópicos antecedentes.

4.2.

VANT UTILIZADO E LEGISLAÇÃO A ESTE APLICÁVEL

Começando por abordar qual o equipamento utilizado para este trabalho, menciona-se que o
VANT utilizado para a realização do caso de estudo desta dissertação de Mestrado tratou-se de
um DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Figura 4.1), cedido para esta finalidade pelo Laboratório de
Construções Civis da FEUP. A Figura 4.2 auxilia quanto à identificação dos diversos
componentes deste aparelho.

Figura 4.1 - O drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual em repouso [acervo do autor] e em pleno voo [cortesia
Gonçalo Fabião]
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Figura 4.2 - Legenda dos componentes do modelo do DJI Mavic 2 Enterprise Dual [166]

Como resumido em 2.4, este drone tem uma MTOM (massa máxima à descolagem, em português)
de 1,100 kg e está equipado com uma câmara Mavic 2 Enterprise Dupla: uma câmara visual de
12 MP com uma distância entre pixels de 1,55 μm e FOV (Field of View) de aproximadamente
85º, além de uma infravermelha de sensor microbolómetro VOx não refrigerado FLIR Lepton
160-120 px, para uma banda espetral entre 8 e 14 μm, com uma distância entre pixels de 12 μm e
HFOV de 57º [166].
Tendo em conta que é um equipamento sem marcação CE e devido às suas caraterísticas em
termos de MTOM e de velocidade máxima (20 m/s), este exemplar da DJI enquadra-se
temporariamente dentro da classe C2 e pertence às subcategorias da classe aberta A2 e A3 durante
o período transitório que termina a 31 de Dezembro de 2022, passando a partir desse dia a voar
somente dentro das especificações da subcategoria A3 (consultar 2.5, especialmente a Tabela 2.3).
Como já mencionado em 2.5, Portugal atrasou a entrada em prática dos cursos de formação de
pilotos remotos de VANTs, pelo que a ANAC emitiu a CIA nº1/2021 de forma a permitir até ao
término da isenção a 31 de Maio de 2021 que os pilotos pudessem operar sem a frequência dos
cursos de formação desde que com as devidas precauções. Nela enquadram-se as operações de
categoria aberta da subcategoria A2 sem marcação CE, que são delimitados a 50 metros de
distância da população [187] e, se for pretendido voar dentro das especificações de A3, deve voar
longe da população e de edifícios – a pelo menos 150 metros de áreas residenciais, comerciais e
industriais [191]. Como no final desta data a situação ainda não se tinha regularizado, foi emitida
a CIA nº15/2021, que prolongou a data da isenção até ao dia 31 de Agosto de 2021, com as
mesmas restrições que a anterior [186].
Tendo em conta os levantamentos que irão ser desenvolvidos de seguida, menciona-se desde já
que o drone, em ambas as situações, voou dentro das condições estipuladas para A2 nas
circunstâncias descritas anteriormente, e com a documentação legal devidamente preenchida e na
posse do piloto remoto aquando dos levantamentos. O autor aproveita para mencionar que embora
não obrigatório à data dos levantamentos por conta da isenção da CIA nº1/2021 (e posteriormente
prolongada pela CIA nº15/2021), o mesmo decidiu – por questões de aprofundar a aprendizagem
na temática – frequentar o curso teórico online de formação de pilotos remotos A1/A3 (o primeiro
na pirâmide de aprendizagem e único totalmente à distância), no caso em particular, do
Luxemburgo (certificado de aprovação na Figura 4.3), sendo um curso recomendado pela
APDRONE [188]. As CIA nº1/2021 e nº15/2021 relembram precisamente que é possível obter
formações no estrangeiro em países membros da EASA pois estas serão válidas para todos os
outros países membros (incluindo Portugal) durante um período de 5 anos, altura em que se deverá
renovar a licença [186], [187].
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Figura 4.3 - Exemplo de certificação europeia de piloto remoto de veículos aéreos não tripulados das
subcategorias da classe aberta A1/A3, neste caso do Luxemburgo e do próprio autor [acervo do autor]

4.3.

LEVANTAMENTO DE TESTE/TREINO

4.3.1.

OBJETIVO E LOCAL

Como o autor desta dissertação até ao início da mesma não tinha qualquer experiência na
pilotagem de um VANT, achou-se razoável fazer-se um levantamento de treino num espaço com
uma área que fosse possível pilotar o drone sem grandes preocupações – além das regulamentares
como já várias vezes mencionadas ao longo deste trabalho – antes de efetivamente dar início ao
caso de estudo escolhido.
Assim, o espaço escolhido para este efeito foi o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club – o clube
desportivo mais antigo da cidade portuense [264], localizado na Rua do Campo Alegre, na cidade
do Porto, Portugal – devido ao vasto espaço livre para treino de voo seguro que o campo de cricket
proporcionava, como se pode visualizar na Figura 4.4:

Figura 4.4 - Fotografia do arquivo histórico do clube, no campo de cricket onde foi efetuado o
levantamento de treino [265]

O objetivo deste levantamento passou pela familiarização da pilotagem do drone referido
anteriormente, em voo manual e em voo automático (Figura 4.5), tendo sido experimentadas as
aplicações para dispositivo Android DJI Pilot [220] e Drone Harmony [130]. Foi também alvo do
primeiro contacto com a legislação em vigor para o voo de VANTs (que não será detalhadamente
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explorada na redação deste voo de teste), além das primeiras criações de point clouds e mesh
models aliados à observação de possíveis lapsos que pudessem ter ocorrido e que pudessem
posteriormente servir de cuidados a ter durante o caso de estudo em si.
O levantamento decorreu entre as 9h30 e as 12h30 do dia 17 de Março de 2021, numa altura em
que o clube estava fechado aos sócios por conta do confinamento a que o país na altura estava
obrigado por conta da pandemia do vírus COVID-19, cumprindo assim com a política de
privacidade do clube, tendo-se deixado de poder voar novamente no local após a reabertura do
mesmo no dia 5 de Abril devido à mesma política de privacidade dos sócios [Fonte: a Direção do
Oporto Cricket and Lawn Tennis Club].

Figura 4.5 - Levantamento de teste para familiarização com o VANT [cortesia João Poças Martins]

4.3.2.

RECONHECIMENTO E PREPARAÇÃO

4.3.2.1. Avaliação das Condições do Local, incluindo Obstáculos e Condições Climatéricas

Como já mencionado, o levantamento ocorreu entre as 9h30 e as 12h30 do dia 17 de Março de
2021 com céu limpo e, segundo o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a
temperatura exterior encontrava-se a 23ºC e com vento de 20 km/h. O levantamento ocorreu a
essas horas pois foi o período em que os intervenientes foram autorizados a voar nas instalações
do clube.
Com exceção da fachada Sul devido à presença de árvores de sensivelmente 20 metros de altura,
a envolvência do edifício a levantar não acarretava obstáculos ao voo seguro. Teve-se o cuidado
de verificar se ocorreriam interferências eletromagnéticas provenientes da subestação elétrica do
Campo Alegre, algo que não se verificou.

4.3.2.2. Escolha das Trajetórias de Voo e Planeamento do mesmo

Tendo em conta que o edifício está inserido na Área 2 de Proteção Operacional do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro (Porto), de acordo com as zonas geográficas acordadas no Anexo do
Regulamento ANAC nº1093/2016, de 14 de Dezembro, disponíveis na página da ANAC e na
aplicação do voanaboa.pt, nesta zona a altura máxima permitida para voar é de 60 metros [202],
pelo que se teve de tomar este dado em consideração.
Foram experimentadas as aplicações anteriormente referidas para questões de adaptação, tendo o
autor introduzido como dados para voo automático uma altura de 25 metros (não cumprindo a
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restrição de 1,5 vezes sugerida em 3.2.1.3 para a inspeção infravermelha que teria o seu máximo
no caso aos 15 metros, no entanto, devido aos obstáculos existentes na fachada Sul (árvores), essa
altura de voo teve de ser ajustada para se poder proceder à obtenção de dados dessa fachada), voo
em grelha tripla, sobreposição lateral e frontal de 90% e ângulos de captura de imagem de 45º e
90º (Figura 4.6). Além disso, foram capturadas algumas em voo manual a alturas inferiores e
superiores à indicada, como forma de treino de pilotagem.

Figura 4.6 - Plano de voo criado no Drone Harmony para o levantamento. Modo grelha tripla com
sobreposição lateral e frontal de 90% e a 25 metros de altura [acervo do autor]

4.3.3.

RECOLHA DE IMAGENS COM RECURSO A VANTS

Neste levantamento de teste, não se procedeu à calibração do equipamento uma vez que havia
sido utilizado nessa semana pelo orientador e não se achou necessário no momento proceder-se a
nova calibração, passando-se por isso diretamente à fase de recolha de imagens do espetro visível
(Figura 4.7) e infravermelho (Figura 4.8) a partir dos voos automáticos e dos manuais, conforme
os planos traçados previamente.

Figura 4.7 - Imagens do espetro visível recolhidas durante os voos [acervo do autor]
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Figura 4.8 - Imagens do espetro infravermelho recolhidas durante os voos [acervo do autor]

4.3.4.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS IMAGENS RECOLHIDAS

Por recomendação, o programa utilizado para se fazer a importação das imagens para incorporálas numa point cloud foi o Pix4D, no caso, a sua versão gratuita e ilimitada em tempo, o
Pix4Ddiscovery [224] – ver Figura 4.9.
O processo de criação de uma point cloud neste programa inicia-se no seu menu inicial, onde
deve clicar-se em “Project” > “New Project”. Seguidamente nomeia-se o projeto que se irá efetuar
e, para este caso, clicou-se em “New Project” para dar início ao mesmo, podendo, contudo, se se
pretender juntar algo a projetos já existentes, recorrer à opção “Project Merged from Existing
Project”. Em seguida, será necessária a importação das fotografias (RGB e infravermelhas em
projetos separados no caso deste levantamento), selecionando-as no local onde estas estiverem
armazenadas – o programa reconhece imagens em formatos .jpeg, .jpg, .tif e .tiff [266], sendo que
no caso das recolhidas pelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual, estas encontram-se no formato .jpg.
Refere-se ainda que no caso de se recorrer à videogrametria, o programa extrai frames do
respetivo vídeo, sendo a quantidade determinada pelo utilizador [127].

Figura 4.9 - Menu inicial do Pix4Ddiscovery [acervo do autor]

Após a importação das imagens, são determinados os parâmetros de input das mesmas no
comando “Image Properties”. Caso sejam utilizados equipamentos (como foi o caso) que sejam
capazes de criar ficheiros EXIF (Exchangeable Image File Format) nos registos das imagens,
estas informações são preenchidas de forma automática. O último passo das configurações de
input é referente ao sistema de coordenadas geográficas – “Select Output Coordinate System” –,
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algo que no caso das imagens com arquivos EXIF, selecionando a opção “Auto Detected”, o
sistema de coordenadas é automaticamente detetado [127], [266].
Por fim, para concluir os passos a cumprir para a criação de nuvens de pontos no Pix4D, deve-se
selecionar o output pretendido em “Processing Options Template”. Na opção standard o tempo
de processamento de imagens é maior, aliado a uma melhor resolução, ao passo que na opção
rápida o tempo de processamento é mais reduzido, mas para uma resolução também inferior.
Seleciona-se “3D Model” na opção pretendida e para terminar a criação do projeto e iniciar o
processamento de imagens carrega-se em “Start Processing Now” e espera-se que a nuvem seja
gerada, para posteriormente se assim for desejado converter num mesh model 3D clicando nessa
opção após o fim do processamento [127], [266]. Neste caso foi selecionada a opção standard.
As imagens apresentadas na Figura 4.10 resultam dos levantamentos efetuados nessa manhã de
Março:

Figura 4.10 - Point clouds e mesh models gerados após o processamento no Pix4D [acervo do autor]

Após a criação das point clouds foram observados determinados erros aquando do levantamento
na nuvem de pontos que viriam a servir para ter mais cuidados em levantamentos futuros
(processo de remoção explicado em 4.4.4.2), nomeadamente: o cuidado a ter com imagens com
presença do céu que criam pontos desnecessários na point cloud e que devem ser removidos, ou
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por limpeza da nuvem ou pela retirada das imagens que o contenham (Figura 4.11, em cima, a
azul claro); a influência da sombra nas imagens do espetro infravermelho origina problemas
quanto à completude da nuvem de pontos (Figura 4.11, em baixo à esquerda – fachada Norte do
edifício); e os problemas ao nível de completude e, neste caso, de orientação, também com a point
cloud infravermelha quando se junta na mesma imagens captadas com exposições solares
diferentes (no exercício em particular, imagens captadas pouco depois das 9h45 e outras por volta
das 12h30) (Figura 4.11, em baixo à direita).

Figura 4.11 - Problemas observados nas point clouds geradas pelo Pix4D [acervo do autor]

A qualidade da point cloud infravermelha não consegue ter a definição que a RGB tem, o que é
compreensível face à resolução mais baixa por comparação. Assim, consegue-se entender o
porquê da metodologia a utilizar neste trabalho dispensar as point clouds infravermelhas e
trabalhar apenas com as imagens captadas por estas nos passos referentes à sua integração com o
modelo BIM 3D.

4.4.

VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA

4.4.1.

EDIFÍCIO SELECIONADO

O edifício selecionado para a realização do caso de estudo desta dissertação trata-se de um
infantário de caráter particular situado na Rua de Real, na cidade da Maia, e denominado por
“Monfortinhos de Real”, tendo capacidade máxima para 120 crianças, com idades compreendidas
entre 1 e os 6 anos de idade, sendo que à data da sua inauguração em 2005 recebia ainda crianças
do 1º ciclo de escolaridade. Este espaço apresenta uma área exterior de 850 m² onde se inclui um
parque infantil e uma zona de cultivo [267].
A Figura 4.12 representa as fachadas Este (da entrada) e Oeste (das traseiras) do edifício
selecionado para caso de estudo:
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Figura 4.12 - Imagens do edifício selecionado para caso de estudo [267]

4.4.2.

RECONHECIMENTO E PREPARAÇÃO

4.4.2.1. Legislação Aplicável quanto à Localização do Edifício

É importante ressalvar que antes de tudo o resto, procedeu-se à inscrição do operador, piloto
remoto e VANT no site da ANAC, da colocação das identificações necessárias e do seguro que
este aparelho está obrigado por ter uma MTOM superior a 900g, de forma a que o voo estivesse
devidamente de acordo com as normas e boas práticas definidas em 2.5. Sugere-se a consulta da
referência que se segue como forma de auxílio neste processo referente aos registos na página da
ANAC [268]. Para o devido levantamento, o piloto remoto (o próprio autor) tinha na sua posse a
devida circular em vigor à data (a CIA nº1/2021) devidamente preenchida para que caso
necessário, mostrasse às autoridades competentes que estaria em condições de pilotar na
subcategoria de classe aberta A2 (a subcategoria em que cujas condições recaiu o levantamento,
sendo esta não coberta pela formação frequentada pelo autor, tratando-se do nível seguinte), tal
como lhe fora sugerido pela ANAC em resposta a um email de pedido de esclarecimento.
Posto isto, importa auferir em que zona geográfica acordada no Anexo do Regulamento ANAC
nº1093/2016, de 14 de Dezembro (disponíveis na página da ANAC e na aplicação do
voanaboa.pt), o edifício se encontra. Assim, após consulta, verificou-se que o local onde o
levantamento se iria realizar estava integrado no interior da Área 2 de Proteção Operacional do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), sendo por isso permitido o voo até 60 metros acima da
superfície terrestre de acordo com o regulamento referido [202], sendo estes dados passíveis de
consulta nas Figuras 4.13 e 4.14:

Figura 4.13 - Página da ANAC com informação do regulamento ANAC nº1093/2016 para aplicação no
local onde se situa o edifício em estudo [269]
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Figura 4.14 - Informação do regulamento ANAC nº1093/2016 para aplicação no local onde se situa o
edifício em estudo e as respetivas zonas descarregadas em ficheiro .kmz no Google Earth [269]

Para se concluir com a legislação necessária para os levantamentos, foi visto anteriormente que é
necessário ainda o pedido de autorização de captação de imagens no portal da AAN. Para isso
deve-se fazer o registo de operador, piloto remoto e do VANT e proceder ao devido pedido de
autorização com pelo menos 5 dias de antecedência ao levantamento [204]. A figura seguinte
(4.15) representa a área que foi autorizada para a captação de imagens com o drone:

Figura 4.15 - Área autorizada para a captação de imagens, descarregada no Google Earth [acervo do autor]

4.4.2.2. Avaliação das Condições do Local, incluindo Obstáculos e Condições Climatéricas

Devido à proximidade com a subestação elétrica de Vermoim a cerca de 150 metros do local a
analisar, foi primeiramente necessário entender se haveria problemas quanto a interferências
eletromagnéticas no equipamento, algo que, tal como já tinha acontecido com o voo de teste nas
imediações da subestação do Campo Alegre, também não se verificaram.
Em termos de obstáculos, o edifício está imediatamente por baixo de um cabo de alta tensão pelo
que foi necessário ter-se cuidado para não se aproximar do mesmo com o drone, pois poderia
trazer consequências nefastas tanto para o próprio drone como para o cabo, situado a uma altura
em relação ao solo de cerca de 17 metros. Além disso, as fachadas laterais (Norte e Sul) são
rodeadas por muros de cerca de 2,50 metros de altura e a sensivelmente 5 metros das fachadas,
pelo que os levantamentos tiveram de ter esta situação em consideração, até para que o
equipamento não transpusesse a propriedade e entrasse nas dos vizinhos.
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Esses mesmos muros, devido à sua proximidade com as fachadas, provocavam facilmente
sombreamento pelo que se teve de ter essa situação em atenção na escolha do melhor horário para
o levantamento – principalmente para o termográfico –, além da orientação do edifício (EsteOeste), bem como a necessidade dum período de tempo em que as fachadas estivessem todas com
as mesmas condições de luminosidade, como por exemplo, num dia de céu nublado (de acordo
com 3.2.1.2).
Além disso, é sabido que condições de precipitação influenciam negativamente a captação de
imagens [41], [124] – ver Figura 4.16 –, tendo-se ainda em consideração a duração das baterias,
do vento (nada de impeditivo nos dias escolhidos), do correto sinal de GPS e a possível
proximidade a outras aeronaves, como referido em 3.2.1.2.

Figura 4.16 - Influência da precipitação do dia anterior na termografia (mancha laranja) [acervo do autor]

Como se trata de um espaço que por questões de privacidade e do cumprimento com as regras da
subcategoria A2 não é possível realizar um levantamento em qualquer ocasião, estes tiveram de
ser planeados para serem efetuados aos fins-de-semana, dias esses em que não havia utilizadores
no espaço a ser estudado.
Na entrada e na fachada Norte (à direita da entrada) nos dias dos levantamentos existiam toldos
fixos instalados para que os encarregados de educação, durante o período de pandemia em que a
entrada no edifício estava restrita, esperassem pelas crianças de forma a que nos dias de
precipitação não ficassem sem abrigo [Fonte: a Direção dos Monfortinhos de Real], algo que para
os levantamentos constituiu um obstáculo e, para o caso do levantamento termográfico, tornou o
levantamento da informação referente às zonas obstruídas impossível, não havendo por isso
informação quanto a estas. O ideal, segundo Benavides Lopez et al, 2020, e Lagüela et al, 2012,
seria que as zonas a levantar estivessem livres de obstrução e, caso isso não acontecesse, procurar
adquirir esta informação por meio de outras posições ou ângulos [124], [270], no entanto, tal
situação não foi possível por conta do pouco espaço disponível para o voo seguro e da existência
de cortinas de plástico nesses toldos.
A Figura 4.17 representa algumas das possíveis situações condicionantes ao levantamento
fotogramétrico e/ou termográfico do edifício em estudo:

75

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

Figura 4.17 - Situações de possível risco (cabo e poste de alta tensão), de acordo com a app Guardian by
Altitude Angel, na sua versão para dispositivo Android [206], sombreamento na fachada Este (da entrada),
num voo no período da tarde [acervo do autor] e a presença dos toldos desfavoráveis ao correto
levantamento de toda fachada [acervo do autor], respetivamente da esquerda para a direita

4.4.2.3. Escolha das Trajetórias de Voo e Planeamento do mesmo

Para se proceder ao planeamento de voo e consequente escolha de trajetórias utilizou-se a
aplicação Drone Harmony para dispositivo Android (a app Drone Harmony Mobile) com licença
gratuita de 14 dias por conta. Esta aplicação permite, por exemplo, a criação de variados planos
de voo, controlar as percentagens de sobreposição e ajustar o ângulo do gimbal (suspensão cardã)
para captura de imagens [130].
Assim, e tendo em conta o que foi abordado em 3.2.1.3, seguiu-se as seguintes condições:
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•

Altura de voo – como sugerido para a captação de imagens térmicas, o voo só poderia
voar até 15 metros (edifício com 10 metros de altura), cumprindo com o critério definido
de até 1,5 vezes a altura do edifício mais alto da área (neste caso, era o próprio). Alguns
voos automáticos foram efetuados a alturas superiores (35 e 60 metros) para mapear a
zona envolvente, não sendo essas imagens, no entanto, usadas para fins termográficos de
relevo (exceção ao modelo apresentado na discussão de resultados como exemplificação);

•

Distância à fachada – como foi necessário adaptar esta distância devido à existência dos
muros já mencionados anteriormente, para preferencialmente não sobrevoar habitações
vizinhas a alturas reduzidas, e para cumprir com o distanciamento necessário dentro da
subcategoria em período de transição A2 e sem curso prático de pilotagem de VANTs
realizado (50 metros de pessoas, caso estas não se encontrem em espaços fechados livre
dum possível perigo de queda do drone), além das posteriores questões discutidas em 4.5,
decidiu-se fazer o levantamento das fachadas a 10 metros destas para a termografia. No
entanto, numa das fachadas essa distância foi reduzida a 5 metros por questões de
segurança relacionadas com a habitação vizinha, sobrevoando assim o muro na fachada
onde esta se encontra, e sendo esta distância de 5 metros a utilizada para o levantamento
fotogramétrico. Essas distâncias são sugeridas por alguns autores, como visto na figura
resumo da revisão da literatura de Rakha e Gorodetsky, 2018, em 2.3.2 (Figura 2.27);
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•

Plano de voo – como sugerido, a inspeção de fachadas foi feita na horizontal com um
incremento entre alturas de 1,25 vezes a anterior e nas coberturas fez-se com voo em
grelha;

•

Ângulo da câmara – 45º para fachadas e 30º para coberturas como sugerido, evitando
assim ângulos entre 5º e 60º que podem causar reflexão da radiação [41];

•

Sobreposição – 90% tanto para frontal como lateral, tal como sugerido na proposta.

A figura seguinte (4.18) mostra planeamentos de voo automático na aplicação Drone Harmony e
uma execução dos mesmos na fachada Sul:

Figura 4.18 - Planeamento do primeiro voo no local, a 35 metros (à esquerda em cima) [cortesia Gonçalo
Fabião], planeamento de levantamento automático na fachada Sul (à esquerda em baixo) [acervo do
autor] – ambas com a app da Drone Harmony – e a sua execução (à direita) [acervo do autor]

4.4.2.4. Pesquisa de Elementos de Projeto

Como mencionado na proposta (3.2.1.4), é fundamental a recolha destes elementos para que, além
de auxiliar a modelação geométrica, se proceda à correta aquisição das propriedades dos materiais
a integrar posteriormente no modelo BIM [6]. Esta correta aquisição das propriedades dos
materiais é um passo importante para as abordagens quantitativas pois estas requerem a
quantificação das propriedades térmicas dos materiais, isto é, o coeficiente de transmissão térmica
(U) e a resistência térmica (R), fundamentais para a devida análise da performance energética de
um edifício [209], [210].
Assim, foi pedida à Direção se poderia facultar a consulta destes dados, tendo a resposta sido
favorável e, deste modo, foi facultado ao autor as telas finais e a consulta da memória descritiva
do projeto, as quais estão representadas na Figura 4.19:
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Figura 4.19 - Memória descritiva e telas finais [cortesia: a Direção dos Monfortinhos de Real]

4.4.3.

RECOLHA DE IMAGENS COM RECURSO A VANTS

4.4.3.1. Calibração do Equipamento

Como referido em 3.2.2.1, para iniciar o voo e consequente recolha de imagens com o VANT,
primeiramente é necessário proceder a calibrações para o funcionamento seguro e correto do
aparelho. Nestas calibrações incluem-se as das câmaras dos sistemas de visão e sensores
infravermelho de posicionamento, a calibração FFC (Flat Field Correction) para otimizar a
qualidade da imagem infravermelha ou MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging), a palete de
cores e o intervalo de temperaturas, o IMU (Inertial Measurement Unit) – acelerómetro,
giroscópio, termómetro e barómetro [216] – e a bússola [166].
No caso dos sensores, estes são calibrados pelo auxílio da aplicação para o computador
denominada por DJI Assistant 2 For Mavic v.2.0.14 (que suporta a gama Mavic dos equipamentos
da DJI, devendo portanto serem os VANTs calibrados conforme o assistente disponível para cada
gama), devendo-se proceder à sua instalação e seguir os passos que forem apresentados no ecrã
[217]. O tutorial e a respetiva calibração dos sensores estão representados nas Figuras 4.20 e 4.21,
respetivamente:

Figura 4.20 - Tutorial apresentado no assistente de calibração DJI Assistant 2 For Mavic v.2.0.14
[acervo do autor]
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Figura 4.21 - Processo de calibração com o auxílio do assistente de calibração DJI Assistant 2 For Mavic
v.2.0.14 [acervo do autor]

Quanto aos demais, as suas calibrações podem ser efetuadas utilizando-se a aplicação DJI Pilot
[220], como por exemplo, do IMU (Figura 4.22) e da bússola (Figura 4.23).

Figura 4.22 - Alguns passos da calibração do IMU, seguindo as indicações da app DJI Pilot [220]

Figura 4.23 - Sequência de calibração da bússola do drone utilizado no caso de estudo [166] e a sua
realização na prática [acervo do autor]

Como sugerido por Natephra et al, 2017, o espetro infravermelho foi mantido como constante
[6], sendo que para o caso em particular foi escolhido o intervalo 10-40ºC.

4.4.3.2. Possível Utilização de Métodos de Apoio à Georreferenciação

Como abordado em 3.2.2.2, para a finalidade que se pretende dar a este trabalho, ou seja, como
objetivo de exportar o modelo fotogramétrico para um programa de modelação BIM 3D, importa
principalmente uma elevada precisão relativa [150], pelo que se podia utilizar somente tie points
de relevância para a estrutura para a melhoria da qualidade do modelo fotogramétrico [118],
[199]. Além disso, averiguou-se a precisão com checkpoints substitutos de GCPs, algo que
segundo a Pix4D SA é um procedimento válido [219]. Também é referido que marcações
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existentes no local a levantar podem servir de substitutos aos GCPs tradicionais (quadrados a
preto e branco), auxiliando na precisão [142], sendo que ambas as situações substitutas foram
consideradas para o caso de estudo. A título de exemplo, algumas marcações no chão relativos a
jogos infantis (marcações do “jogo da macaca” – ver Figura 4.24) foram aproveitadas para auxiliar
com este processo, algo que é tido como válido fazer-se, segundo a Pix4D SA [142]. Assim, foram
utilizados 6 manual tie points e 6 checkpoints (Tabela 4.1) aproveitando pontos de relevo na
envolvente do edifício como vértices da cobertura ou de portas.

Figura 4.24 - Exemplo de uma situação substituta de GCPs tradicionais, aproveitando marcações de
jogos infantis, neste caso, utilizado como checkpoint [acervo do autor]

Tabela 4.1 - Os manual tie points criados e a precisão da nuvem de pontos gerada no Pix4Dmapper, de
acordo com o seu quality report [acervo do autor]

Na Tabela 4.1 é possível verificar que os valores de RMSE (Root Mean Square Error) foram
inferiores a 0,03 m (3 cm) – o maior a ser de apenas 3,5 mm –, pelo que se pode considerar como
sendo bastante reduzido e, consequentemente, bastante preciso [271].
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4.4.3.3. Recolha de Imagens

Posto o que foi abordado anteriormente e tendo toda a documentação e procedimentos legais
necessários para a realização do levantamento tratados, procedeu-se à captação de imagens
utilizando a câmara visível e termográfica do DJI Mavic 2 Enterprise Dual.
O trabalho de campo foi efetuado primeiramente no fim-de-semana de 10 e 11 de Abril de 2021,
tendo sido efetuado um primeiro levantamento de teste de condições do local na tarde de Sábado
(dia 10) – um dia de chuva, mas tendo-se aproveitado um período de céu limpo para estudar o
local, estando na altura uma temperatura ambiente de 17ºC. No dia seguinte (Domingo, dia 11),
efetuou-se uma deslocação da parte da manhã para avaliação das condições de sombreamento
nessa fase do dia, seguindo-se de um levantamento de teste do plano de voo na fachada Sul. No
período da tarde (sensivelmente por volta das 15h00) foi efetuado o levantamento fotogramétrico
pretendido, com céu limpo e uma temperatura ambiente de 19ºC de acordo com o IPMA. Nestes
levantamentos (e contrariamente ao levantamento no Campo Alegre) o vento não se fazia sentir
com intensidade de assinalar.
Posteriormente, como não foi possível nesse fim de semana efetuar-se um levantamento
termográfico que cumprisse com o estipulado em 3.2.1.2 devido à exposição solar não uniforme,
o levantamento termográfico foi repetido no fim de semana de 22 e 23 de Maio, tendo-se
conseguido obter as condições pretendidas no Domingo, dia 23, num período de céu parcialmente
nublado por volta das 17h00 e com uma temperatura ambiente de 18ºC e 58% de humidade, além
de vento de 19 km/h, de acordo com os dados meteorológicos.
As figuras seguintes (4.25 e 4.26) permitem a visualização das diferentes condições dos
levantamentos efetuados, sendo a primeira do de Abril e a segunda do de Maio.

Figura 4.25 - Imagens captadas durante o levantamento fotogramétrico e termográfico de Abril, com
elevada exposição solar, a 5 metros da fachada Sul [acervo do autor]

Figura 4.26 - Imagens captadas durante o levantamento fotogramétrico e termográfico de Maio, com céu
nublado, a 10 metros da fachada Sul [acervo do autor]
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4.4.4.

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DAS IMAGENS RECOLHIDAS

4.4.4.1. Modelo Fotogramétrico (Point Cloud e 3D Mesh Model)

Nesta fase o objetivo passa por reconstruir um modelo 3D com base nas imagens
georreferenciadas recolhidas durante o levantamento [199], utilizando para isso programas
capazes de processar os dados de entrada inseridos nos mesmos e com capacidade de reconstrução
de objetos 3D a partir de imagens [127]. Para isso utilizou-se um computador com as propriedades
identificadas na Tabela 4.2:

Tabela 4.2 - Propriedades do sistema utilizado na realização do trabalho, segundo o quality report do
Pix4Dmapper [acervo do autor]

No caso, integrou-se as imagens no Pix4Dmapper (licença gratuita de 14 dias) da mesma forma
que se fez com o Pix4Ddiscovery descrito em 4.3.4. O resultado pode ser visto na Figura 4.28.
O autor experimentou ainda, por recomendação dum profissional da área dos levantamentos
fotogramétricos com drones, o software Agisoft Metashape (versão gratuita por 30 dias), sem que
tenha, no entanto, procedido a comparações entre os dois programas.
O workflow do Agisoft Metashape é bastante direto: no menu deve-se carregar em “Add Photos”
e escolher as fotos que se pretende carregar no projeto; de seguida carrega-se em “Align Photos”
(Figura 4.27) e introduz-se a precisão pretendida (“High” no caso), sendo que nesta fase o
programa estima a posição da câmara para cada imagem e constrói a point cloud dispersa. Logo
após carrega-se em “Build Dense Cloud”, onde se deve introduzir a qualidade pretendida – quanto
mais elevada a qualidade maior o tempo de processamento, com a Agisoft a recomendar o meio
termo (“Medium”) – e selecionar a opção “Mild” no parâmetro de “Depth filtering”, pois isso
permite que no caso da geometria dos objetos introduzidos serem complexos e detalhados essas
caraterísticas não sejam descartadas. Por fim, seleciona-se a opção “Build Mesh”, que utiliza os
dados provenientes da point cloud densa para criar um mesh model poligonal 3D, devendo ainda
ser selecionada a qualidade do modelo desejada [272].

Figura 4.27 - Menu do programa Agisoft Metashape e as suas opções de workflow [272]
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Figura 4.28 - Point cloud e mesh model gerados no programa Pix4Dmapper [acervo do autor]

4.4.4.2. Tratamento / Limpeza da Point Cloud

Com a obtenção de point clouds geradas pelos processos anteriores, além dos objetos de interesse,
estas contêm pontos das suas imediações ou de fundo (edifícios, árvores, céu, etc) pois também
aparecem nas imagens captadas [127], [199], [222]. Como visto na proposta (3.2.3.2), é sugerido
que estes pontos sejam removidos [127], [199].
Assim, no caso do Pix4Dmapper, para fazer este procedimento deve-se clicar em “Layers”, na
barra de comandos à direita de “Raycloud”, onde deve ser desmarcada a opção “Automatic” do
item “Tie Points” e ativar a opção “Densified Point Cloud” em “Point Clouds”, procedendo-se à
limpeza dos pontos não úteis ao trabalho logo depois, selecionando na barra de ferramentas a
opção “Edit Densified Point Cloud” e retirando-os ao atribui-los ao grupo “Disabled” [127],
[266]. A Figura 4.29 segue este processo de eliminação de pontos.
Se se utilizar o Agisoft Metashape, deve-se proceder à limpeza de pontos eliminando-os por
seleção manual (ferramentas de seleção como a retangular por exemplo), utilizando os
instrumentos “Crop Selection” e “Delete Selection” disponíveis na barra de ferramentas [272],
sendo que o autor considerou esta abordagem mais intuitiva. A Figura 4.30 segue este processo
de eliminação de pontos.
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Alguns pontos foram mantidos (muros e toldos por exemplo) com a finalidade de dar melhor
enquadramento ao edifício, em termos de dificuldades na captação de imagens com
sombreamento, nomeadamente para os problemas que daí advêm quanto à termografia.

Figura 4.29 - Processo de eliminação de pontos não úteis da point cloud no Pix4Dmapper, indicando a
nuvem inicial, a seleção dos pontos não úteis e a nuvem final após limpeza, respetivamente
[acervo do autor]

Figura 4.30 - Processo de eliminação de pontos não úteis da point cloud no Agisoft Metashape, indicando
a nuvem inicial, a seleção dos pontos úteis (utilizando a ferramenta Crop Selection) e a nuvem final após
limpeza, respetivamente [acervo do autor]

4.4.5.

INTEGRAÇÃO E MODELAÇÃO EM AMBIENTE BIM

4.4.5.1. Importação para Autodesk Revit

Este passo pretende que seja feita primeiramente a exportação da point cloud criada no programa
utilizado para o processamento das imagens. Esse processo no Pix4Dmapper é feito clicando em
“Processing Options” no fundo da barra lateral, e selecionando a opção de exportação pretendida
[266] (como visto em 3.2.4.1, opta-se pelo formato .LAS) – Figura 4.31. Vale a pena relembrar
que para efetuar exportações deste programa é necessário ter-se, pelo menos, a versão trial de 14
dias com todas as funcionalidades disponíveis, uma vez que na sua versão gratuita e ilimitada em
tempo (Pix4Ddiscovery) não apresenta opções de exportação [224].
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Figura 4.31 - Painel para exportação da nuvem de pontos no Pix4Dmapper [acervo do autor]

Com o Agisoft Metashape o processo de exportação da point cloud pode ser feito simplesmente
carregando em “File” > “Export” > “Export Points” e guardando a nuvem de pontos com o
formato .LAS, como mostra a Figura 4.32:

Figura 4.32 - Indicação de como exportar uma nuvem de pontos no Agisoft Metashape [acervo do autor]

Após o processo de exportação da nuvem de pontos, inicia-se o processo de integração da mesma
em ambiente BIM (Autodesk Revit no caso). Como mencionado em 3.2.4.1, o Autodesk Revit
apenas trabalha com ficheiros .rcp e .rcs em termos de importação de point clouds, pelo que se
deve proceder a um passo intermédio de conversão do ficheiro .LAS para que este seja convertido
num formato suportado pelo software de modelação BIM utilizado [225].
O programa escolhido para realizar o passo intermédio da conversão foi, como sugerido, o
Autodesk ReCap (versão gratuita 30 dias) – Figura 4.33. Para realizar a conversão basta abrir o
menu principal e carregar em “New Project” > “Import Point Cloud”, nomeando o ficheiro e
atribuindo o local para onde o projeto será gravado. Seleciona-se o ficheiro .LAS proveniente do
programa de processamento de dados fotogramétricos e carregua-se em “Import Files”, seguindo85
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se “Index Scans”, que irá dar inicio à conversão. Por fim, clica-se em “Launch Project”, que abrirá
o projeto em .rcp, estando assim concluído o processo de transformação do ficheiro .LAS para
.rcp [273].

Figura 4.33 - Processo de conversão do formato da point cloud no Autodesk ReCap [acervo do autor]

Posteriormente, após ter-se procedido à conversão, deve-se importar no Autodesk Revit a nuvem
de pontos, tal como explicado em 3.2.4.1, selecionando “Insert” > “Point Cloud”, na barra de
ferramentas.
A figura seguinte (4.34) resume o processo seguido para a devida importação da nuvem de pontos
para o programa BIM utilizado, sendo esta gerada pelos dados recolhidos no levantamento com
o VANT:

Figura 4.34 - Workflow a seguir para a importação da nuvem de pontos no Autodesk Revit para posterior
modelação BIM 3D [acervo do autor, exceto fotografia do drone, da cortesia de Gonçalo Fabião]

4.4.5.2. Modelação BIM 3D

A modelação BIM 3D nesta etapa guiou-se pela nuvem de pontos importada para o Autodesk
Revit, tal como sugerido em 3.2.4.2 (resultando na Figura 4.36). Antes disso a point cloud
necessitou de ser rodada (Figura 4.34 já com esse procedimento feito) e necessitou do nivelamento
dos pisos, para que se começasse efetivamente a modelar.
Como visto anteriormente no primeiro passo desta metodologia na proposta (3.2.1.4), deve haver
a preocupação de que, para além da correta modelação geométrica, a aquisição das propriedades
dos materiais a integrar no modelo BIM é de especial relevância para as abordagens quantitativas
quanto à performance energética de um edifício e que por isso também devem ser tidas em
consideração durante o processo de modelação [6], [209], [210]. Assim, e com o auxílio do projeto
e memória descritiva, pôde-se modelar convenientemente a envolvente do edifício em estudo com
propriedades relevantes (Figura 4.35) às simulações pretendidas mais adiante. Refere-se ainda
86

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

que foi graças a estas peças de projeto e a visita ao local que foi possível contornar o problema
dos toldos identificado em 4.4.2.2, em termos da modelação 3D das zonas que não foram possíveis
de ser fotografadas durante o levantamento com o drone.

Figura 4.35 - Exemplo de uma das paredes exteriores e suas respetivas propriedades térmicas conforme
a memória descritiva [acervo do autor]. Os valores de R (e consequentemente de U) seguem o método da
norma ISO 6946:2017 para a sua determinação [212]

Figura 4.36 - Comparação entre o modelo BIM em Autodesk Revit do edifício com sobreposição da point
cloud utilizada para auxílio à modelação e o modelo BIM “limpo” – sem essa sobreposição [acervo do autor]
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4.4.6.

INTEGRAÇÃO DO MODELO BIM COM IMAGENS INFRAVERMELHAS (ABORDAGEM 2D-3D)

Como abordado em 3.2.5, o próximo procedimento segue metodologias consideradas como sendo
de 2D-3D, ao texturar na fachada do modelo BIM 3D as respetivas imagens do levantamento
termográfico.
4.4.6.1. Tratamento / Junção das Imagens Infravermelhas

Como não foi possível proceder à integração das imagens infravermelhas via combinação da sua
point cloud com o modelo BIM 3D devido à baixa qualidade da câmara infravermelha, como já
abordado anteriormente na proposta e no estado de arte, houve a necessidade de ajustar as imagens
provenientes da câmara infravermelha e uni-las no Adobe Photoshop [232], tal como sugerido em
3.2.5.1, tendo-se utilizado um processo automático do programa que combina várias imagens
contínuas, o Photomerge, algo que no entanto não revelou resultados minimamente satisfatórios
(ver Figura 4.37). Tal situação poderá ser explicada pelo facto de que se deve ter a câmara fixa
na mesma posição para todas as imagens, quer na horizontal quer na vertical [274], [275], algo
que no voo não se efetuou pois o drone mudava de posição conforme terminava a captura de
imagens na posição pré-definida no voo automático. Assim, recorrendo a um processo manual,
deve-se mesclar cuidadosamente as imagens, pois tal situação corre riscos de causar erros
grosseiros em termos da correta precisão das zonas infravermelhas [81] e diminuir a qualidade
dos dados infravermelhos no processo de correção da perspetiva [6].

Figura 4.37 - Os problemas levantados na utilização da função Photomerge, quer com dados da
fotogrametria (como teste) como da termografia [acervo do autor]

Para evitar correr-se esses riscos, também existe a alternativa de fazer parte deste procedimento
diretamente no Blender, nomeadamente em termos da orientação, em que não necessita de ser
ajustada no Adobe Photoshop, pois, como se explicará seguidamente em 4.4.6.3, é possível
texturar-se no modelo uma imagem com um ângulo de captura não perpendicular à fachada. A
junção de imagens deve ser assim apenas tida em conta apenas nos casos em que não se consiga
capturar uma fachada inteira sem qualidade de imagem suficiente, de forma a evitar erros
grosseiros aquando da junção de imagens.
4.4.6.2. Medição das Temperaturas

Tal como referido em 3.2.5.2, para que se possa retirar dados úteis quanto às temperaturas de um
levantamento termográfico numa fase de pós-processamento (como é a situação desta etapa do
caso de estudo), devem as imagens do respetivo levamento serem guardadas e/ou convertíveis em
formatos capazes de armazenar tais informações como são os formatos tiff, rjpeg e rjpg [233],
[235].
Acontece que para o DJI Mavic 2 Enterprise Dual, a sua câmara FLIR apesar de ser considerada
como uma câmara radiométrica [276] por medir as temperaturas dos locais assinalados pelo piloto
remoto com a aplicação DJI Pilot [220], acarreta problemas reportados quanto à sua tentativa de
medição nos programas próprios (como o FLIR Tools), mesmo após se ter procedido à conversão
88

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

para formatos que à partida seriam capazes de ler as temperaturas das imagens (pois como refere
no manual de utilizador grava em jpg, ou seja, sem dados radiométricos), não apresentando sequer
qualquer legenda indicativa da escala de cores (ver Figura 4.39, com diferenças claras para a
Figura 4.38), pelo que deve o piloto remoto anotar a escala que usou se esta for fixa [277], [278].
Refere-se ainda que as próprias ferramentas de análise de imagens termográficas da DJI (DJI
Thermal Analysis Tool e DJI Thermal Analysis Tool 2.0) não suportam os dados provenientes do
DJI Mavic 2 Enterprise Dual [279], [280].

Figura 4.38 - Exemplos do programa FLIR Tools no computador, com informação útil e com capacidades
de alterar parâmetros, como é o caso das fotografias comparadas alterando apenas a emissividade da
original 0,93 para 0,80 [235], sendo este o parâmetro mais importante para a medição correta de
temperaturas [144], [281]

Figura 4.39 - Imagem de exemplo do local estudado em voo livre com a câmara infravermelha utilizada,
notando-se aqui a falta de parâmetros editáveis e de escala de temperaturas, por comparação com a
Figura 4.38 (ver barras laterais) [acervo do autor]

Assim sendo, a câmara equipada neste drone não permite seguir com este passo, devendo por isso
servir-se de outro equipamento que consiga ultrapassar esta dificuldade se assim for pretendido,
como por exemplo acoplando uma câmara térmica FLIR Zenmuse XT [150], [237] ou utilizando
o VANT da mesma série lançado posteriormente, o DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, pois estes
equipamentos já são suportados pelas ferramentas de análise de imagens termográficas da DJI
[279]. Para o caso de estudo em questão, este passo não foi então efetuado, pois trabalhou-se
somente com o equipamento disponível para a realização deste trabalho, ou seja, o VANT já
abordado anteriormente.
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4.4.6.3. Texturização das Imagens Infravermelhas no Modelo BIM 3D

Como abordado em 3.2.5.3, existem programas capazes de auxiliar na integração das texturas
infravermelhas num modelo BIM 3D de um edifício, sendo que se decidiu selecionar um
programa open-source gratuito que, segundo o engenheiro mencionado nessa secção, apesar de
ser vastamente utilizado para animação e desenho, é pouco explorado em termos de utilidade para
a engenharia [13]. Esse software trata-se do Blender, tendo-se utilizado a versão mais recente à
data da realização deste trabalho: a versão 2.92.0 [239].
O primeiro passo para proceder à texturização começa ainda no Autodesk Revit, onde se deve
converter e exportar o modelo do edifício para o formato IFC, com o objetivo de seguidamente
importar-se o ficheiro no Blender. Como o formato IFC não é um formato original deste software
[282], de forma a se ter as propriedades provenientes do ambiente BIM deve-se então instalar um
add-on que permita manter essas propriedades: o BlenderBIM Add-on. Deve-se por isso fazer a
instalação do mesmo e ativá-lo para que possa ser importado no programa os ficheiros IFC [242].
Deve-se seguir a referência [242] para efetuar o procedimento necessário, sendo que nessa página
estão devidamente organizados e explicados com imagens os passos a seguir. A Figura 4.40
mostra como importar o ficheiro IFC após a instalação do add-on e a Figura 4.41 o resultado dessa
importação:

Figura 4.40 - Como importar para o Blender os ficheiros IFC, por meio do BlenderBIM Add-on
[acervo do autor]

Figura 4.41 - Formato IFC do edifício no Blender, com a fachada principal selecionada, notando-se a
importação dos respetivos materiais constituintes (a verde) e as propriedades térmicas da mesma (a
amarelo), de acordo com a modelação pela memória descritiva [acervo do autor]
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Neste exemplo da Figura 4.41 notam-se situações de falhas de interoperabilidade, nomeadamente
na parede pintada no Autodesk Revit como sendo uma divisão de face, situada entre a janela
circular e o conjunto de janelas da entrada, além de se notar que as mesmas não apresentam
diferenciação entre a caixilharia e o próprio vidro em termos de objeto, somente visual. Por outro
lado, a constituição das camadas dos elementos (fachada principal nesta situação) – assinalado a
verde – e as respetivas propriedades térmicas (valor de U) – assinalado a amarelo – foram
corretamente importadas.
Após a importação do formato IFC, está-se apto a proceder à texturização do modelo com as
imagens infravermelhas captadas. Esse processo é efetuado na aba “UV Editing”, devendo-se
antes criar em “Shading” a ligação da imagem infravermelha (por importação da imagem) à
fachada [283] – Figura 4.42.

Figura 4.42 - Criação da interligação da imagem infravermelha importada à fachada [acervo do autor]

Para fazer a integração do infravermelho no modelo, necessita-se de criar uma camada (em
materiais), que irá corresponder à imagem infravermelha. Deve-se em “UV Editing” selecionar a
face que se pretende texturar e carregar em “Unwrap”, devendo posteriormente proceder-se à
correta interligação dos pontos notáveis, de forma a que a correspondência seja bem sucedida
[283]–[285]. O processo de texturização é mostrado na Figura 4.43:

Figura 4.43 - Texturização de imagem proveniente do levantamento termográfico com um VANT no
modelo em Blender, no processo de ajuste dos pontos principais [acervo do autor]
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Assim, repete-se o processo para as demais fachadas, até se terminar a texturização das imagens
termográficas no modelo criado inicialmente no Autodesk Revit. A Figura 4.44 mostra o resultado
final desse procedimento, neste caso, da fachada Oeste do edifício estudado:

Figura 4.44 - Modelo IFC texturizado com infravermelhos no Blender, fachada Oeste [acervo do autor]

A figura seguinte (4.45) resume o processo seguido para a devida texturização infravermelha do
modelo BIM, com os dados recolhidos nos levantamentos com o VANT:

Figura 4.45 - Workflow a seguir para texturização do modelo BIM 3D no Blender tendo por base o
levantamento fotogramétrico e termográfico com um VANT [acervo do autor, exceto fotografia do drone,
da cortesia de Gonçalo Fabião]

92

Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

4.4.7.

SIMULAÇÕES ENERGÉTICAS EM PROGRAMAS BEM

4.4.7.1. De BIM para BEM – Formatos de Transferência de Dados

Tal como abordado na proposta, seguiu-se a recomendação do estudo de Pimentel, Barbosa e
Souza, 2020, em que constataram que o formato gbXML, aliado ao programa DesignBuilder após
exportação desse formato criado em Autodesk Revit, é a melhor opção para procedimentos de
análise energética de edifícios, do ponto de vista de uma metodologia de BIM para BEM [262].
Para que a jusante se consiga fazer essas análises, deve-se criar espaços (Spaces) no Autodesk
Revit que cubram o volume do modelo (ver Figura 4.46), sendo este um procedimento
fundamental para a simulação energética [230], [252], [258], [262]. Cada um destes espaços
corresponde a um volume fechado que é termicamente simulado e ao qual é atribuído
determinadas propriedades térmicas, como por exemplo cargas de arrefecimento [230]. Os
espaços servem então para a criação do modelo analítico de energia no Autodesk Revit [252],
[262] e, no caso de existirem falhas quanto aos próprios espaços ou quanto à geometria, o modelo
em gbXML não conseguirá sequer ser exportado [252]. Refere-se que é conveniente a criação de
ambientes (Rooms) pois a estes estão vinculados outras informações úteis à simulação energética,
como é exemplo a ocupação [258], [262], [286].

Figura 4.46 - Espaços criados (à esquerda) e zonas dos sistemas onde esses espaços se irão enquadrar
(à direita) [acervo do autor], necessários para a criação do modelo dos espaços analíticos [287]

É sugerido que, para quando se exporta por formatos gbXML, a geometria do edifício seja
simplificada [84], [124], [230], [258] e, preferencialmente, tornar as fachadas uniformes, de forma
a reduzir potenciais erros relacionados com a exportação [230], [258], num LOD 200-300 [259]
– ver Figura 4.47. Alhaidary, Al-Tamimi e Al-Wakil, 2019, acrescentam que é preciso ter cuidado
e inspecionar rigorosamente o modelo BIM para evitar possíveis colisões entre elementos, pois a
existirem pode fazer com que o Autodesk Revit assuma a existência de apenas um dos elementos,
ignorando o outro, provocando assim aberturas no modelo e, consequentemente, fugas no espaço
analítico [230].

Figura 4.47 - Comparação entre os modelos analíticos gerados, da esquerda para a direita: com a
geometria original e elementos incluídos (pilares por exemplo); sem pilares, mas geometria original
(paredes diferentes na mesma fachada e pala de vidro na entrada); geometria simplificada
[acervo do autor]
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4.4.7.2. De BIM para BEM – Programas e Simulações Energéticas

Continuando com o raciocínio desenvolvido anteriormente, exportou-se o formato gbXML para
o programa selecionado para se proceder às análises energéticas: o DesignBuilder, na sua versão
gratuita de 30 dias [288], com o EnergyPlus a ser utilizado como simulador energético,
incorporado no próprio DesignBuilder [258], [289].
Primeiramente, caso não se tenha efetuado no programa BIM utilizado ou este não tenha sido
capaz de o importar (por exemplo, por não ser detalhado o suficiente [252]), deve-se identificar a
localização e, por consequência, as condições climatéricas do local onde o edifício se encontra
[1], [258], [263], sendo na opinião de Elnabawi, 2020, o passo mais importante e crucial para uma
correta análise energética [263]. No caso em particular do edifício estudado, foi utilizado o
ficheiro nativo do próprio programa relativamente à estação meteorológica do Porto / Pedras
Rubras – ver Figura 4.48 – devido à proximidade entre os dois locais (menos de 5,5 km de
distância, de acordo com a ferramenta de medição do Google Earth). Caso não se coloque
nenhuma opção, o DesignBuilder assume de origem a localização como sendo de Londres
(Gatwick Airport).

Figura 4.48 - Dados climáticos utilizados: Porto / Pedras Rubras [acervo do autor]

Segundamente, o formato gbXML criado no tópico anterior deve ser importado (Figura 4.49),
integrando assim no programa as propriedades a este inerente – nomeadamente geometria,
materiais e propriedades térmicas –, havendo a necessidade de verificar se todas estas foram
devidamente transferidas [252], [258], [263]. Tal verificação não está, no entanto, prevista no
enquadramento dos trabalhos a efetuar nesta dissertação, podendo consultar as referências em
3.2.6.1 onde são estudados os problemas de interoperabilidade entre programas BIM para BEM.
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Figura 4.49 – O edifício em estudo no programa DesignBuilder [acervo do autor]

Seguidamente, é necessário que se atribua um tipo de atividade ao edifício para, por conseguinte,
lhe ser atribuído um cronograma de operacionalidade do mesmo, onde se incluem informações
como o cronograma de ocupação, iluminação e equipamentos para cada tipologia construtiva e
que permitirão o cálculo do consumo energético de um edifício [262], [263]. Para o caso de
estudo, foi então escolhida a opção que carateriza a sua função, a de um infantário (“Edit” >
“Activity” > “Activity Template” > “ASHRAE” > “Educational Facilities – Daycare”), como
indicado na Figura 4.50.

Figura 4.50 - Função do edifício utilizado como caso de estudo: um infantário [acervo do autor]

Por fim, pode-se dar início à simulação energética (ver Figura 4.51) após se ter introduzido os
dados dos sistemas AVAC existentes no edifício [262], [263]. Para o edifício em análise, tal
informação não foi incorporada por falta de informação, pelo que esses dados foram preenchidos
automaticamente pelo software. A análise dos resultados gerados por esta simulação não se
enquadra na abordagem seguida para a realização desta dissertação, servindo estes dados
meramente de exemplificação da metodologia a adotar.
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Figura 4.51 – Exemplo de simulação possível para os dados introduzidos relativos ao caso de estudo no
software BEM adotado [acervo do autor]

A figura seguinte (4.52) resume o processo seguido para proceder a uma análise energética, com
base nos dados recolhidos nos levantamentos com o VANT:

Figura 4.52 - Workflow a seguir para o método quantitativo de análise energética tendo por base o
levantamento fotogramétrico com auxílio de um VANT [acervo do autor, exceto fotografia do drone, da
cortesia de Gonçalo Fabião]

4.5.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Nesta secção procura-se apresentar alguns dados relevantes que se pretende ou aprofundar ou dar
a conhecer determinadas situações relevantes ao trabalho, mas que não foram abordadas
anteriormente durante o caso de estudo.
Inicialmente e de forma a permitir uma melhor resolução de imagem, programou-se os voos
automáticos para serem efetuados a 5 metros das fachadas. Contudo, essa situação originava
transtornos quanto à correta união das imagens infravermelhas, pelo que essa distância teve de
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ser alargada para 10 metros (exceto na fachada onde devido à presença duma habitação vizinha
se acautelou algum possível incidente e se manteve a 5 metros), sendo ambas as distâncias
sugeridas por alguns trabalhos analisados na revisão da literatura de Rakha e Gorodetsky, 2018,
como é possível visualizar na Figura 2.27. Além disso, houve a necessidade de se repetir o
levantamento termográfico, por conta de no fim de semana do primeiro levantamento não ter sido
possível operar conforme as condições climatéricas propícias a ambos os levantamentos,
nomeadamente em termos de exposição solar, como referido em 3.2.1.2 e em 4.4.3.3 – ver Figura
4.53.

Figura 4.53 - Diferentes condições de exposição solar nas fachadas no levantamento de Abril
[acervo do autor]

Uma forma de estudar as condições de exposição solar e, eventualmente, auxiliar na procura da
melhor altura para se proceder ao levantamento termográfico, pode ser utilizando as próprias
funcionalidades do DesignBuilder, ao utilizar o modelo gerado proveniente do processo
fotogramétrico em gbXML para esse estudo, como se pode observar na Figura 4.54:

Figura 4.54 - Análise da exposição solar no programa DesignBuilder [acervo do autor]

Quanto às imagens infravermelhas adquiridas durante este trabalho, estas permitem ainda
visualizar e calcular diferentes comportamentos térmicos em termos de U e R, por conta das
diferentes temperaturas observáveis nesse tipo de imagem, como já foi abordado em 2.3.2 e
3.2.1.4. Como se pode ver no exemplo da Figura 4.55, é visível as diferenças de temperatura entre
a laje e pilares em betão armado e a parede de tijolo na fachada Oeste (apesar de não quantificadas
no pós-processamento, como referido em 4.4.6.2 e como se elaborará mais adiante nesta secção,
no entanto, as leituras foram anotadas, tendo-se assim valores de cerca de 25ºC na zona da laje de
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betão armado e 30ºC na zona da parede de tijolos, sendo que estes valores não estão corretos,
como também se irá abordar durante este tópico e, por essa razão, não foram colocadas na
imagem), sendo que para este caso se trata duma situação relativa a uma ponte térmica [290].

Figura 4.55 - Localização de ponte térmica, no caso em particular numa ligação de fachada com cobertura
[acervo do autor]

Como reportado em 4.4.6.1, houve problemas no que toca ao procedimento automático de união
de imagens no Adobe Photoshop, ao não gerar fotografias contínuas da fachada como era
pretendido. Como devidamente referido nessa secção, tal situação poderá ser explicada pelo facto
de que se deve ter a câmara fixa na mesma posição para todas as imagens, quer na horizontal quer
na vertical [274], [275], algo que no voo não se efetuou pois o drone muda de posição conforme
terminava a captura de imagens na posição pré-definida no voo automático, mostrando-se não ser
a opção ideal para este procedimento e, por isso, tendo surgido também a alternativa abordada no
Blender. Naturalmente, esta situação é consequência do facto de que não foi possível gerar uma
point cloud infravermelha de qualidade suficiente para que se pudesse seguir o método de Lagüela
et al, 2012 (a melhor representação encontra-se na Figura 4.56), como era inicialmente previsto,
consistindo na captação de imagens das fachadas resultantes das nuvens de pontos/mesh model
geradas para texturar no modelo BIM 3D, tendo em conta a fraca qualidade da câmara
infravermelha incorporada (160-120 px), quando deveria ser utilizada, no mínimo, uma com 640480 px [236], [237].

Figura 4.56 - Mesh model 3D resultante da termografia, no programa Pix4Dmapper [acervo do autor]

Em 4.4.6.2, é notada a incompatibilidade do equipamento usado não conseguir armazenar
informação para a realização de tarefas de pós-voo no que toca à medição de temperaturas, além
de estas estarem largamente desfasadas da realidade, sendo que como notado, não se consegue
alterar essa situação. Serve de exemplo a Figura 4.57, em que é medida a temperatura dum ponto
de temperatura conhecida, no caso, da cabeça do piloto remoto do VANT (o próprio autor), em
que naturalmente, a temperatura indicada não está correta, uma vez que empiricamente sabe o
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próprio que a sua temperatura corporal ronda os 36,5ºC. Acrescenta-se ainda que, como a
temperatura indicada se enquadra numa gama de temperaturas entre 28ºC e 32ºC, esta situação
constituiria um quadro considerado como de hipotermia moderada [291], algo que o próprio pode
afirmar que não era verdade. Ainda se pôs a hipótese de se ter tratado de um erro esporádico de
leitura e, por isso, esta medição foi repetida 3 vezes, contudo, os resultados permaneceram na
mesma ordem de grandeza. Esta situação retrata um problema de calibração em termos de
temperatura aparente da câmara, ou seja, a temperatura medida pela própria, não sendo por isso a
temperatura real do objeto alvo [6], [281], [292], sendo esse problema particularmente relativo à
emissividade dos objetos que, como já foi abordado, não é possível calibrar neste aparelho, no
entanto, esse é um processo que deverá ocorrer de forma a calibrar corretamente a temperatura,
existindo tabelas próprias da emissividade de variados materiais para que seja possível efetuar tal
procedimento ou, alternativamente, realizar trabalhos experimentais para determinar esses valores
[145], [281].

Figura 4.57 - Desfasamento das temperaturas captadas pelo equipamento face à realidade [acervo do autor]

Em 4.4.6.3, com a integração no modelo IFC das texturas infravermelhas, consegue-se confirmar
aquilo que já havia sido relatado em 4.4.2.2: a problemática dos toldos fixos influenciarem o
correto levantamento das caraterísticas das fachadas que são afetadas por estes, principalmente o
do infravermelho por não ser possível obter informação correta quanto a estas zonas obstruídas
(ver Figura 4.58). Como já mencionado em 4.4.2.2, o ideal, segundo Benavides Lopez et al, 2020,
e Lagüela et al, 2012, seria que as zonas a levantar estivessem livres de obstrução e, caso isso não
acontecesse, procurar adquirir esta informação por meio de outras posições ou ângulos [124],
[270], no entanto, tal situação não foi possível por conta do pouco espaço disponível para o voo
seguro e da existência de cortinas de plástico nesses toldos.

Figura 4.58 - A problemática dos toldos fixos incapacitantes do correto levantamento termográfico das
fachadas onde se encontram, neste caso, com a textura dos mesmos (a vermelho) [acervo do autor]
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Em 4.4.7.1, procedeu-se à modelação dos espaços analíticos para análise energética no Autodesk
Revit, duma forma que não é tida como a ideal para a Autodesk, que foi a modelação destes
espaços por nível, e não o sendo porque a simulação energética não pode simultaneamente separar
os ganhos e perdas de calor e perdas de forma suficiente [293], apesar de que os níveis no caso
do edifício modelado corresponderem aos próprios ambientes (desde que sem paredes interiores),
sendo uma opção preferível no caso de existirem ambientes distintos por piso. Tal situação foi
assim efetuada devido ao facto de não se ter recolhido imagens com o VANT no interior do
edifício mas apenas do seu exterior, sendo que sugerem outro tipo de abordagens mais úteis à
simulação energética, como a criação de espaços por ambiente e em profundidade ou em altura,
referindo que a prática mais comum é a de espaços por ambiente e em profundidade [293] – ver
Figura 4.59.
Como o autor até teve acesso às plantas do edifício e à memória descritiva, até seria possível
implementar a prática sugerida pela Autodesk (e como de resto fez para a modelação dos pisos e
pavimento), no entanto, o autor considerou que para adquirir informação quanto ao interior do
edifício que não fosse impeditiva de se proceder a uma análise energética (como era o caso se o
modelo fosse oco, ou seja, sem pelo menos cobertura ou pavimento) deveria ser com
equipamentos capazes de gerar informações similares àquelas que foram captadas durante os
levantamentos com o VANT, como por exemplo, a integração de laser scanning para captação
da nuvem de pontos no interior do edifício, como referido em inúmeros artigos abordados neste
trabalho, até porque poderia existir a possibilidade dos elementos de projeto recolhidos já não
estarem devidamente atualizados.
Como esta dissertação pretendeu implementar uma metodologia utilizando única e
exclusivamente o drone fornecido e não equipamentos terrestres como o laser scanner, pôde-se
concluir que é possível efetuar análises energéticas somente com estes veículos aéreos
(preferencialmente aliando a descrição dos elementos construtivos como abordado em 3.2.1.4 e
em 4.4.2.4), apesar de não resultarem numa análise adequada se não existirem elementos do
interior do edifício, como retratado no parágrafo anterior. Para uma análise energética adequada
deve-se então aliar a documentação disponível e, preferencialmente, aproveitar das capacidades
dos aparelhos terrestres para espaços interiores e dos VANTs para os exteriores.

Figura 4.59 - Espaços analíticos modelados por nível (à esquerda) e modelados por ambiente e
profundidade (à direita), sendo essa a abordagem mais comum [293]
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5
CONCLUSÕES

Esta dissertação teve a finalidade de criar uma metodologia que integrasse digitalmente os
levantamentos fotogramétricos e termográficos de um edifício em BIM, unicamente com a
utilização de VANTs, tendo-se desenvolvido uma proposta de trabalhos (Capítulo 3), propondose a utilização de um programa pouco convencional na área da engenharia civil – o Blender –
[13], para se proceder a essa interligação. Além desta abordagem qualitativa, a partir dos dados
provenientes do levantamento fotogramétrico captados exclusivamente com estes equipamentos
propôs-se uma sequência de trabalhos para uma análise energética dum ponto de vista
quantitativo. Esta metodologia foi posteriormente testada com um caso de estudo (Capítulo 4)
com a utilização de um VANT fornecido pelo Laboratório de Construções Civis da FEUP (um
DJI Mavic 2 Enterprise Dual). Este trabalho dá resposta à lacuna identificada em 2.3.1, quanto à
falta de abordagens que adotassem somente os VANTs para o levantamento fotogramétrico e
termográfico de edifícios para integração em ambiente BIM e junção dos dados termográficos no
mesmo, tendo-se provado que é possível fazer este tipo de análise exclusivamente com estes
equipamentos.
Para a realização deste trabalho teve-se que estudar a legislação em vigor convenientemente de
forma que todo o processo fosse realizado dentro da legalidade. Como o autor desta dissertação
não tinha qualquer experiência no que respeita a estes equipamentos voadores, pode afirmar que
sentiu dificuldades na correta interpretação da legislação numa fase inicial (até porque os seus
pedidos de esclarecimentos às associações de pilotos de VANTs portuguesas ou não foram sequer
respondidos ou o foram já na fase final da redação desta dissertação, 3 meses depois do pedido)
pelo que esta dissertação procura refletir essa situação ao explicar o melhor possível a nova
legislação europeia que entrou em vigor no início do presente ano civil e a nacional em vigor à
data da redação deste trabalho.
Outras situações foram reportadas ao longo do trabalho, nomeadamente a necessidade de
utilização duma câmara infravermelha de qualidade superior à incorporada no drone utilizado
(160-120 px), sendo recomendado uma que seja no mínimo 640-480 px [236], [237]. Além dessa
situação, o próprio DJI Mavic 2 Enterprise Dual apresenta problemas no que toca ao
armazenamento da informação térmica (por exemplo, a medição das temperaturas no pósprocessamento) (ver 4.4.6.2), além da medição incorreta das mesmas durante o voo (ver 4.5), não
sendo possível ajustar esta situação como abordado em 4.4.6.2. O facto da câmara infravermelha
ter uma qualidade indesejável para este tipo de trabalhos obrigou a que houvesse a necessidade
de se propor uma forma alternativa de trabalhar as imagens infravermelhas capturadas, ao invés
da utilização da nuvem de pontos infravermelha, como é abordado em 3.2.5, 4.4.6.1 e em 4.5.
Contudo, apesar da fraca qualidade da câmara infravermelha, foi possível seguir com o processo
alternativo praticamente na sua totalidade (exceto como referido a falta de informação térmica).
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Assim, esta dissertação conseguiu cumprir o seu objetivo inicial de interligar os processos
fotogramétricos e termográficos com o auxílio de um VANT num modelo BIM texturizado com
infravermelhos num processo qualitativo capaz de averiguar situações de pontes térmicas por
exemplo, além de ter explorado brevemente as análises energéticas de uma forma quantitativa
através dos dados fotogramétricos provenientes do levantamento com um VANT.
Por fim, ao longo do decurso deste trabalho foram identificadas oportunidades de exploração
futura, sendo estas apresentadas de seguida:

102

•

O estudo de formas de resolver situações em que não seja possível obter dados
termográficos de zonas oclusas [160], mesmo tentando a captação por ângulos diferentes
ou outras posições [124], [270], como foi exemplo a situação relatada no caso de estudo
(ver 4.4.2.2), em que mesmo assim não era possível contornar tal situação;

•

Similar ao estudo de Natephra et al, 2017, em que utilizaram o laser scanner para fazer
uma análise térmico-temporal do interior de um edifício, num processo de BIM 4D [6],
poderia ser interessante o estudo da envolvente exterior do edifício em termos de análise
térmico-temporal, por exemplo, para averiguar como o clima exterior poderia influenciar
a temperatura do mesmo ou como a exposição solar poderia interferir nessa situação, ao
longo das diferentes posições na carta solar, podendo-se para isso utilizar um VANT para
esse controlo;

•

Análise comparativa das propriedades térmicas nos programas de modelação BIM com
os valores tabelados de acordo com a legislação própria;

•

Da mesma forma que já existe a incorporação de inteligência artificial para o auxilio da
modelação em BIM [229], [294], a mesma situação poderá ser analisada se seria possível
fazer o mesmo diretamente para aplicações BEM;

•

Continuação do estudo da texturização em modelos BIM de imagens infravermelhas por
processos automatizados [155], [156], como por exemplo, em Dynamo;

•

Exploração de programas tradicionalmente não correlacionados com a área da engenharia
para averiguar possível utilidade para esses processos de texturização, automáticos ou
não, além do desenvolvimento dos mesmos para facilitar o processo de texturização
infravermelha e melhorar a interoperabilidade entre programas;

•

Exploração das possibilidades que possam existir ao interligar a realidade virtual/
aumentada com a termografia;

•

Utilizar a alternativa de interligar dados diretamente da nuvem infravermelha com o
modelo BIM, como pensado abordar em 3.2.5, mas não sendo possível concretizar devido
à baixa qualidade da câmara infravermelha, como já relatado, levando a um caminho
alternativo ao efetuado nesta dissertação no que respeita a esse aspeto.
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A1
HERITAGE BUILDING INFORMATION MODELING (HBIM)
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No que toca a edifícios de interesse histórico, quando se aborda edifícios deste género, pode-se
adotar uma metodologia a estes correspondentes, o denominado HBIM (Historic Building
Information Modeling) [100]. Este conceito é introduzido por Murphy et al, do Dublin Institute
of Technology, em 2009 [295], e consiste numa biblioteca de objetos arquitetónicos paramétricos
de interesse histórico, artístico ou construtivo com o objetivo de preservar e gerir heranças
culturais [54], [296]. Regra geral, as bibliotecas HBIM, de objetos paramétricos, são construídas
por auxílio de levantamentos no terreno – como laser scanning ou fotogrametria – combinados
com documentação de relevância histórica [54], [296], [297] tendo em vista o enriquecimento dos
objetos paramétricos para além da fase de modelação [100], [296]. É comum os edifícios de
interesse histórico terem formas complexas e não regulares, o que significa que é necessário mais
tempo para uma representação detalhada fiel do edifício e, devido a esta complexidade, mais
demorado e cuidadoso deve ser o processo do levantamento, necessitando de mais pontos de scan
e, por conseguinte, com um custo mais elevado [100], [298], [299].
Por comparação, a principal diferença entre HBIM e BIM é que o HBIM está mais focado no
estado de conservação e para planeamento futuro de operações, notando-se diferenças ainda entre
processos no que toca a modelos “as-built” [296]. Segundo Dore e Murphy, 2017, o BIM está
essencialmente focado em edifícios novos e, além de poucas, tem limitadas ferramentas e
bibliotecas pré-definidas para a modelação de edifícios históricos [56].
O HBIM pode ter variadas aplicações, por exemplo: modelos 3D detalhados para propósitos de
divulgação; modelos base para o estudo de fases históricas da construção; modelos 3D para
interpretação, reconstrução e restauro; análise de possíveis intervenções necessárias; gestão e
monitorização do estado de conservação de estruturas e materiais; modelos base para arquivo;
avaliação das condições estruturais; preparação para possíveis desastres; etc [100], [300].
Um exemplo concreto da utilização desta metodologia é a reconstrução da Catedral de NotreDame em Paris, que em Abril de 2019 ficou parcialmente destruída devido a um incêndio, no
entanto, como esta fora devidamente levantada na sua totalidade entre 2014 e 2016, isso permite
que a catedral possa ser reconstruída tal como era antes do incêndio [301].
Na Figura A1.1 estão representados exemplos práticos do processo de modelação de edifícios
e/ou ruínas de interesse histórico:

Figura A.1.1 - Point cloud (a) e modelo HBIM (b) das ruínas de Fornace Penna (Ragusa, na ilha italiana
da Sicília), indiciando também a utilidade deste conceito para a área da arqueologia [302] (à esquerda e
no meio) e modelo HBIM da Catedral de São João de Patmos, em Nicósia (Chipre) [303] (à direita)
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A2
ADOÇÃO DE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) NO MUNDO E EM PORTUGAL
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Segundo o estudo publicado por Becerik-Gerber e Rice, 2010, já nesse ano meio milhar de
empresas norte-americanas de engenharia e arquitetura adotava regularmente o BIM nas suas
atividades, iniciando o seu crescimento [304] até pelo menos 70% das empresas locais da indústria
da construção passarem a adotar esta tecnologia [305], tornando-se assim numa das grandes
potências mundiais do BIM, a par do Reino Unido [306], [307]. Nem nos dias de hoje o BIM é
adotado daquela maneira a nível mundial, como são exemplo os casos dos países do Médio
Oriente e Norte de África [308], além da África Subsariana [309]. As Figuras A2.1 e A2.2
pretendem mostrar a adoção do BIM a nível mundial por partes dos diversos países e continentes:

Figura A2.1 - Início das principais iniciativas de adoção do uso de BIM no mundo [309]

Figura A2.2 - Principais iniciativas de adoção do uso de BIM a nível mundial [310]

Exemplificando com o caso particular da Síria, em que se encontra na primeira fase da sua
implementação e com vista à reconstrução do país pós-guerra, há intransigências quanto à sua
aplicação por questões que vão desde resistências à mudança, a problemas de interoperabilidade,
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passando por questões de falta de procura, falta de treino ou de talento local ou questões
financeiras inerentes à implementação do BIM [311]. É de notar que estes são precisamente uns
dos principais entraves levantados para a não adoção do BIM nalgumas empresas nos países da
América Latina, onde o BIM já tem uma maior aderência [312] – algumas conclusões desse
estudo podem ser observadas na Figura A2.3:

Figura A2.3 - Conclusões do estudo da BIM FORUM LATAM 2020 [312]

Uma análise mais detalhada da adoção do BIM em termos mundiais pode ser consultada em [313],
[314].

Também em Portugal o BIM ainda não é uma ferramenta vastamente utilizada na indústria da
construção portuguesa, preferindo-se ainda os métodos mais tradicionais [315]. No entanto, já
existem intervenientes da indústria e iniciativas em meio académico que pretendem promover a
evolução e divulgação desta tecnologia, como são exemplos os grupos de trabalho GT BIM da
Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) e o BIMFórum Portugal [315]–[317].
Um exemplo do esforço para a divulgação desta tecnologia foi o evento ptBIM: 3º Congresso
Português de “Building Information Modeling”, organizado em Novembro/Dezembro 2020 pela
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que teve como objetivo promover
um fórum de discussão técnico-científica em língua portuguesa, envolvendo a participação ativa
das comunidades profissional e académica das áreas de arquitetura e engenharia [318].
É percetível pelo inquérito exaustivo realizado em 2015 por Maria Venâncio que, efetivamente,
o BIM em Portugal à data ainda estava numa fase embrionária e apresentava uma grande margem
de crescimento futuro (por análise da Figura A2.4, entre outros). Este estudo acrescenta ainda que
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as principais vantagens para os respondentes ao inquérito que conhecem o conceito BIM são, nas
suas opiniões: a “melhor compreensão do projeto pela visualização 3D”, o “apoio à gestão da
obra”, “redução de erros e omissões” e, na perspetiva dos donos de obra, a “manutenção do
edificado” [316].

Figura A2.4 - Motivos para a não implementação do BIM em Portugal, de acordo com o grupo inquirido
[316]

Também é de salientar que de momento não existem normas nacionais quanto ao uso de BIM,
estando estas também numa fase inicial [316], [317], mas são consideradas como uma
oportunidade para reorganizar a indústria nacional e otimizar processos e fluxos de informação
que lhe estão inerentes, acrescentando-lhe valor e inovação e permitindo um aumento da
competitividade portuguesa no mercado global [317]. A abordagem nacional à implementação do
BIM é considerada como sendo uma abordagem bottom-up [317], ou até mesmo como middleout (grandes empresas adotam o BIM e têm influência nas pequenas e médias empresas – para
baixo –, nas entidades reguladoras – para cima – e, por fim, na horizontal – para outras grandes
empresas) [319].
Destacar por fim que a própria televisão nacional pública, a RTP, já noticiou sobre o BIM em
2020, ao entrevistar o à data presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC),
Mário Velindro, que lamentava o “atraso de Portugal na implementação de metodologia que baixa
o custo da construção civil” [320].
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A3
RECONSTRUÇÃO 3D POR BASE EM PROCESSOS FOTOGRAMÉTRICOS
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Com o progresso da visão computacional tornou-se possível a reconstrução 3D baseado em
imagens de edifícios existentes, capazes de gerar modelos 3D de fotografias não necessariamente
ordenadas, por processos semiautomáticos ou automáticos. Estes processos permitem a deteção
de caraterísticas de edifícios e a devida correspondência entre imagens analisadas, permitindo
assim a reconstrução 3D de edifícios através da fotogrametria, existindo variantes destes métodos
de reconstrução semiautomática e automática de geração de modelos 3D RGB e/ou termográficos
tanto para a envolvente como para o interior de edifícios [3].
Para o processo de conversão de imagens 2D obtidas a partir de um levantamento fotogramétrico
e/ou termográfico para a geração de point clouds, deve-se proceder regra geral aos seguintes
procedimentos, de acordo com a Figura A3.1 [222]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de tudo, deve-se proceder à calibração das câmaras se se tratarem de imagens
captadas por uma câmara binocular;
Extração de caraterísticas comuns entre imagens;
Correspondência entre as mesmas (sobreposições);
Estimação do movimento da câmara que captou as imagens;
Reconstrução 3D dispersa;
Correção de parâmetros do modelo;
Recuperação da escala absoluta (não sendo, no entanto, um passo obrigatório nalguns
casos);
Por fim, resulta numa point cloud densa.

Aos passos compreendidos entre a extração de caraterísticas comuns entre imagens e a correção
de parâmetros do modelo dá-se o nome de Structure from Motion (SfM) [222] – uma técnica
fotogramétrica que permite a reconstrução 3D dispersa a partir de diversas imagens 2D do mesmo
objeto tiradas de diferentes localizações [4].

Figura A3.1 - Esquema para a reconstrução 3D de imagens obtidas a partir de processos fotogramétricos
[222]
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A cada passo mencionado anteriormente estão relacionados algoritmos e métodos capazes de
cumprir a função que lhes é pedida [222], onde se destacam:
- Para a extração de caraterísticas comuns entre imagens (Feature Extraction):
•

SIFT (Scale-Invariant Feature Detection) – este algoritmo reconhece o objeto numa
imagem de referência e compara as suas caraterísticas com outras de forma a localizar
caraterísticas comuns, baseando-se nas distâncias euclidianas dos vetores das referidas
caraterísticas [2], [321];

•

SURF (Speeded-Up Robust Features) – utiliza o mesmo processo que o SIFT na procura
de localizar candidatas a caraterísticas comuns, mas baseados noutro tipo de cálculo,
sendo este método inferior ao SIFT quando as imagens têm diferentes escalas mas
superior quando as imagens têm fraca qualidade, sendo ainda mais rápido por comparação
[2], [321];

•

ASIFT (Affine Scale-Invariant Feature Detection) – uma variante do SIFT que utiliza a
simulação de cada imagem inicial com todas as possíveis distorções causadas pela
mudança do eixo de rotação da câmara e posteriormente todas essas simulações são
processadas conforme o algoritmo SIFT [222], [322];

•

FAST (Features from Accelerated Segment Test) – detetor de cantos capaz de identificar
um pixel como canto se o número de pixéis no círculo consistindo 16 destes à volta do
pixel corresponder ao limite. É um algoritmo mais rápido que o Harris Corner Detector
[222], [323], que por sua vez deteta cantos baseando-se na variação de intensidade da
imagem ao redor de cada pixel da mesma [222], [324].

- Para a correspondência entre imagens com caraterísticas comuns (Feature Matching):
•

RANSAC (RANdom SAmple Consensus) – utilizado para remover correspondências
erradas após o processo da extração de caraterísticas comuns entre imagens [2], [325] –
um exemplo deste algoritmo pode ser visualizado na Figura A3.2;

•

ANN (Approximate Nearest Neighbors) – usado para fazer corresponder pontos a cada
par de imagens por meios da computadorização da distância euclidiana de pontos
descritores entre duas imagens [222], [326].

Figura A3.2 - Exemplo de um algoritmo RANSAC comum [327]

- Para a estimação do movimento da câmara que captou as imagens (Camera Motion Estimation):
•

DLT (Direct Linear Transform) – usa as coordenadas dos pontos dos pixéis onde as
caraterísticas comuns foram adquiridas e os correspondentes pontos de coordenadas
absolutas 3D para computadorizar parâmetros intrínsecos e extrínsecos baseados no
método dos mínimos quadrados (least square method) [222].
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- Para a reconstrução 3D dispersa (Sparse 3D Reconstruction):
•

Triangulação – a partir dos dados obtidos nos dois passos anteriores, ou seja, com as
correspondências de imagens com caraterísticas comuns e os parâmetros da câmara de
cada imagem, é obtido por este algoritmo a localização 3D dos pontos correspondentes e
consequentemente uma point cloud é obtida [328].

- Para a correção de parâmetros do modelo (Model Parameters Correction):
•

BA (Bundle Adjustment) – com o objetivo de corrigir os parâmetros da câmara em cada
imagem utilizando os seus parâmetros intrínsecos e extrínsecos de cada imagem obtida e
com a localização dos pontos na point cloud 3D utiliza-se o método de BA [222], que
tem como base o método dos mínimos quadrados não lineares e é então usado para
corrigir os parâmetros da câmara em cada imagem e a localização dos pontos na point
cloud 3D [328].

- Para a recuperação da escala absoluta (Absolute Scale Recovery):
•

Geo-registration – este algoritmo computadoriza as matrizes de rotação e de translação
entre as point clouds dispersas e as coordenadas geocêntricas absolutas dos pontos,
transformando a point cloud dispersa num sistema de coordenadas geocêntricas absolutas
a partir das referidas matrizes, com a finalidade de determinar a escala absoluta da nuvem
de pontos mencionada [222];

•

Processo manual – uma ou mais dimensões da área capturada são medidas manualmente,
procedendo-se à obtenção da escala absoluta por base na relação entre as dimensões da
nuvem de pontos e a dimensão dos objetos medidos [222], [329].

- Para a reconstrução de uma point cloud densa (Dense Point Cloud Reconstruction):
•

MVS (Multi-View Stereo) – um algoritmo que densifica uma dada point cloud 3D por
interpolações após o processo de SfM [83], sendo que a capacidade de reconstruir uma
nuvem de pontos fidedigna depende da qualidade das imagens e dos parâmetros da
câmara, além do correto procedimento proveniente de SfM [330] – um exemplo prático
desta reconstrução pode ser observada na Figura A3.3:

Figura A3.3 - Exemplo do procedimento de reconstrução 3D por MVS [330]
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No caso de se tratar de câmaras binoculares, sendo necessária calibração:
•

Processo de dois passos – com a finalidade de recuperar parâmetros intrínsecos de cada
câmara, além dos extrínsecos (rotação e translação), procede-se a essa calibração antes
de entrar no processo de SfM, e o método de dois passos consiste na estimação dos
parâmetros intrínsecos de cada câmara por observação de um objeto próprio para
calibração e de geometria conhecida, como um quadro de calibração (Figura A3.4). De
seguida, os processos extrínsecos são estimados por SfM e refinados, por exemplo, por
BA [222]. A Figura A3.5 representa um algoritmo de estimação de parâmetros
extrínsecos das câmaras binoculares:

Figura A3.4 - Alvo de calibração [4]

Figura A3.5 - Estimação dos parâmetros extrínsecos de câmaras binoculares, para o caso entre uma
câmara RGB e outra infravermelha [7]

Após se obter a point cloud pelos processos anteriormente referidos, deve-se proceder a um
conjunto de passos de forma que fiquem sem pontos não interessantes para as análises
pretendidas, ou seja, sem pontos do terreno nas imediações do edifício em estudo devendo-se por
isso fazer um pré-processamento da nuvem de pontos, seguido da construção da mesh,
segmentação da point cloud e por fim a modelação da mesma [222].
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A cada passo mencionado anteriormente estão relacionados algoritmos e métodos capazes de
cumprir a função que lhes é pedida [222], onde se destacam:
- Para pré-processamento da point cloud, com o objetivo de gerar nuvens de pontos de qualidade
superior:
•

ICP (Iterative Closest Point) – um algoritmo que estima a transformação entre duas point
clouds por métodos iterativos minimizando a distância entre pontos coincidentes. Usado
para o registo das nuvens de pontos (registration) [222];

•

Processo manual para noise filtering e remoção de pontos anómalos (outliers) – como as
nuvens de pontos obtidas até este passo incorporam também pontos das redondezas do
edifício em estudo (conhecidos como noise points) e pontos anómalos, estes devem ser
removidos para garantir a qualidade da point cloud [222], [331];

•

RANSAC para noise filtering e remoção de pontos anómalos (outliers) – além do
processo manual, podem ser utilizados algoritmos para remover os pontos indesejados
que não os correspondentes ao objeto de interesse. Os algoritmos e os processos manuais
podem ser utilizados para ambos os sub-passos [222];

•

Estratégia de espaçamento de pontos (point spacing strategy) – o registo da nuvem de
pontos torna as regiões com sobreposições mais densas, o que reduz a eficiência do
processamento subsequente, pelo que se deve adotar um método de down sampling, ou
seja, uma redução da amostra, de forma resolver os tais problemas, sendo usado para tais
situações o algoritmo de point spacing strategy [332]. Este método permite que sejam
reduzidos o número de pontos nas regiões mais densas e, enquanto algoritmo, organiza a
nuvem de pontos em células duma grelha 3D de igual tamanho e aquelas que tenham no
seu interior mais do que um ponto têm o seu número de pontos reduzido até que sejam
cumpridos os requisitos [222], [333].

- Para a reconstrução da mesh model 3D (malha 3D) (mesh reconstruction), necessária para
algumas aplicações que necessitem de uma melhor visualização do objeto de interesse, pois em
comparação com as point clouds densas este modelo é melhor para essas finalidades [334]

•

PSR (Poisson Surface Reconstruction) – um algoritmo que serve para conectar os pontos
de forma a formar uma mesh 3D das superfícies do objeto, tornando o modelo mais
completo [335], além de permitir suavizar o mesmo e reduzir pontos indesejáveis [334].
Serve de exemplo a Figura A3.6:

Figura A3.6 - De point cloud para 3D mesh model utilizando o algoritmo PSR [336]
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- Para a segmentação de point clouds:
•

Algoritmos para feature-based segmentation – segmentam a point cloud com base nas
caraterísticas de cada ponto da mesma [222]:
o

Region growth – um algoritmo que consiste em que um ponto da nuvem seja
selecionado com um critério predefinido e, posteriormente, todos os pontos na
sua proximidade que cumpram com esse critério são adicionados ao mesmo
subconjunto do ponto inicial, sendo o ciclo repetido até não ser possível adicionar
mais ao subconjunto [337], [338];

o

K-means clustering – um algoritmo de agrupamento (clustering) em que cada
ponto da point cloud é classificado para um dos conjuntos predefinidos baseado
nas distâncias ao centroide do conjunto [339] – algoritmo de exemplo na Figura
A3.7:

Figura A3.7 - Exemplo do algoritmo K-means clustering [339]

•

Algoritmos para model-based segmentation – segmentam a point cloud para obter pontos
que satisfaçam o modelo matemático (normalmente equação dum plano) do objeto de
interesse [222]:
o

Hough transform – este algoritmo pode ser utilizado para nuvens de pontos
simples e regulares, projetando-a para um plano e posteriormente os pontos
pertencentes a um plano perpendicular a esse podem ser obtidos por esse
algoritmo, que serve para extrair retas e segmentos de reta numa point cloud
desordenada [340];

o

RANSAC – este algoritmo permite não só obter os parâmetros dos modelos
matemáticos dos objetos, incluindo retas e segmentos de retas, mas também
consegue remover pontos anómalos enquanto obtém os pontos dos objetos de
interesse da nuvem de pontos [341].

- Por fim, para a modelação da point cloud:
•

Obtenção das dimensões dos objetos – de forma a gerar um modelo geométrico dos
objetos de interesse é essencial obter os parâmetros do modelo baseando-se nos resultados
da segmentação da point cloud. Regra geral o método utilizado para obter parâmetros do
modelo é pela coleta das dimensões dos objetos, ou seja, após a aquisição desses dados,
é possível gerar modelos geométricos dos objetos por base nesses por segmentação ou
projeção da sua respetiva nuvem de pontos [222].
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A4
COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES APLICAÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO
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A4.1. COMPARAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES DE RECOLHA DE DADOS POR VANTS
Com a finalidade de se poder recolher dados por meios mais mecanizados do que o levantamento
fotogramétrico e/ou termográfico de, por exemplo, um edifício existente por controlo remoto
manual da parte do piloto remoto do VANT, pode-se aproveitar determinadas funcionalidades de
aplicações desenvolvidas para esse mesmo efeito, facilitando o trabalho ao piloto remoto. Na
tabela seguinte (A4.1) encontra-se sintetizadas que tipo de funcionalidades algumas dessas
aplicações de colheita de dados são capazes de efetuar e para que sistemas operativos são
possíveis de instalar para poder usufruir dessas mesmas funcionalidades [121]:
Tabela A4.1 - Comparação entre aplicações de colheita de dados de VANTs [121]

A4.2. COMPARAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES UTILIZADAS PARA O PROCESSAMENTO DE
NUVENS DE PONTOS
De forma a se efetuar uma comparação entre programas utilizados para se proceder à preparação
de uma point cloud (nuvem de pontos), a partir do levantamento fotogramétrico de edifícios
existentes, pesquisou-se na literatura por comparações entre si, quer em programas gratuitamente
disponíveis e em todas as suas funcionalidades (denominados por open-source) e programas
pagos, com versões gratuitas limitadas em tempo e em funcionalidades.
Começando por analisar os programas 3D Survey [342], SURE [343], Agisoft [344], [345] e
Pix4D [346], estes são analisados por Alidoost e Arefi, 2017, sugerindo semelhanças entre as
medições e as point cloud dos últimos três notando, no entanto, problemas quanto a desvios na
altitude no Agisoft em relação aos demais, e aponta ainda problemas quanto à qualidade e precisão
da point cloud do 3D Survey [347].
A Figura A4.1 compara precisamente as diferentes aplicações informáticas utilizadas por estes
autores:
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Figura A4.1 - Comparação das diferentes nuvens de pontos analisadas [347]

Comparando o Pix4D com o Agisoft, é sugerido que não existem diferenças significativas no que
toca à qualidade geral da nuvem de pontos em si [347]–[349], apesar de existirem falhas em ambas
[349]. Alguns autores sugerem que o Pix4D tem menos erros de alinhamento/precisão em
comparação com o Agisoft [347], [350], contudo, também existem opiniões contrárias [351],
[352]. É de notar que quanto maior for a resolução do equipamento de captura de imagem, isto é,
quanto maior o seu número de pixéis, maior será a densidade e número de pontos das respetivas
point clouds [353]. A Figura A4.2 apresenta graficamente as conclusões de Burns e Delparte,
2017, [350] (à esquerda) e de Aati, Rupnik e Nejim, 2020, [351] (à direita):

Figura A4.2 - Erros espaciais total da point cloud analisada [350] (à esquerda) e erros de alinhamento (a
laranja) e densidade da nuvem de pontos (a azul) [351] (à direita)

No estudo comparativo entre programas SfM realizado por Remondino et al, 2017, é notado que
o ReCap [354] é capaz de pormenorizar melhor fachadas por comparação com o Pix4D e o Agisoft
Photoscan (abreviado no artigo a PS), mas acaba por ter pior desempenho quanto ao alinhamento
dos pontos correspondentes, contudo na sua versão gratuita não é possível quantificar
quantitativamente a sua densidade de pontos, contrariamente aos anteriores [348]. A Figura A4.3
pretende retratar a análise da pormenorização da fachada abordada pelos autores:
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Figura A4.3 - Pormenorização da fachada da Catedral de Trento, Itália [348]

Tanto o Pix4D como o Drone Deploy [129] são capazes de levantar os pontos pretendidos através
de aplicações próprias para o VANT, programando o próprio voo (no caso do Pix4D uma extensão
denominada por Pix4Dcapture, e o Drone Deploy por ele próprio) [129], [355]. Ihsan et al, 2019,
procede ao estudo comparativo entre este dois programas, chegando à conclusão de que os seus
tempos de processamento são similares, bem como apresentam precisões semelhantes (com
ligeira vantagem para o Drone Deploy). Este artigo refere ainda que são ambos programas com
capacidades de apresentar mapas 2D e modelos 3D, sendo capazes de medir distâncias e volumes,
tendo o Pix4D a vantagem de poder apresentar relatórios e os resultados de processamento,
contrariamente ao Drone Deploy [356].
A Tabela A4.2 e a Figura A4.4 são conclusões quantitativas e qualitativas (respetivamente)
retiradas pelos autores, após o estudo:
Tabela A4.2 – Comparação da completude dos diferentes programas [356]
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Figura A4.4 - Comparação das ortofotografias do estádio da Universitas Pendidikan Indonesia e suas
redondezas [356]

Duma maneira semelhante, na revisão de literatura sobre a utilização de VANTs em ambientes
contruídos de Rakha e Gorodetsky, 2018, os autores efetuam, além do referido, uma análise
comparativa entre três aplicações SfM: o Agisoft Photoscan, o Pix4D e o Drone Deploy. Os
autores tiveram como objetivo analisar os referidos programas para a devida modelação de meshes
3D de um edifício residencial da Syracuse University, NY, Estados Unidos, por aplicação da
metodologia desenvolvida para a captação de imagens por auxílio de um VANT, comparando os
dados obtidos não só quantitativamente (Tabela A4.3), mas também qualitativamente, por
comparação dos modelos obtidos (Figura A4.5) [9].
Tabela A4.3 – Conclusões quantitativas e qualitativas do estudo abordado [9]

Figura A4.5 - Conclusões quantitativas e qualitativas do estudo abordado, com os modelos a estarem pela
mesma ordem de aparição na Tabela A4.3 [9]

Noutro artigo, Jiang et al, 2020, analisa o Metashape (Agisoft), Pix4D, RealityCapture [357] e os
programas open-source AliceVision [358] e ColMap [359]. Sugere que o Metashape (antigo
Photoscan) é um programa mais lento que o Pix4D, RealityCapture e AliceVision (que têm
tempos de processamento semelhantes), crescendo de forma expectável conforme um maior
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número de imagens a processar. Conclui que o ColMap acaba por ser, de longe, o mais lento dos
analisados no estudo [360].
O mesmo artigo analisa a densidade e precisão das nuvens de pontos 3D geradas (Figura A4.6),
concluindo que o Metashape é aquele que gera uma nuvem mais densa (com o AliceVision a ser
aquele com mais pontos gerados no que toca aos open-source), mas que é o Pix4D aquele que é
mais preciso, seguido do Metashape e dos programas open-source (com vantagem para o
ColMap), vindo por fim o RealityCapture [360], algo que contradiz as conclusões de Aati et al,
2020, representadas no gráfico anterior, onde o Pix4D é, nas palavras dos autores, aquele com o
maior erro registado no seu estudo, em que compara Pix4D com Photoscan (Metashape) e
RealityCapture nesse aspeto (curva laranja da Figura A4.2) [351].

Figura A4.6 - Comparação das point clouds dos diferentes programas estudados [360]

Aati et al, 2020, sugerem que o Photoscan (atual Metashape) é um software com uma densidade
de pontos maior que o Pix4D e o RealityCapture, indicando ainda que existem falhas neste aspeto
em relação ao MicMac [361][351], ao passo que Mendes et al, 2015, sugere precisamente o
contrário, que este software é aquele que materializa uma nuvem de pontos mais densa e precisa,
apesar de ser um recurso difícil de aprender [352] e de ser mais lento [351], [352]. De notar que
[351] é realizado por laser scanning e [352] trata-se de um trabalho que realiza o levantamento
com o auxílio de um VANT.
A Figura A4.7 representa as diferentes nuvens de pontos criadas por Mendes et al, 2015 para
proceder à sua comparação [352], e a Figura A4.8 compara o tempo de processamento dos
programas estudados por Aati, Rupnik e Nejim, 2020, [351].
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Figura A4.7 – Point clouds geradas pelo MicMac, Pix4D e Agisoft, respetivamente [352]

Figura A4.8 - Tempo de processamento dos programas estudados [351]

Um software de processamento de dados proveniente de VANTs como estes simplifica o
planeamento do voo, processamento e análise dos seus dados, providenciando formas de otimizar
outputs e permitindo tomar melhores decisões tendo em vista a redução dos custos. Este tipo de
software é comummente utilizado para agricultura, exploração mineira, construção, vigilância,
operações de resgate e para uso recreativo. Um bom software para processamento de dados para
VANTs deve ter, pelo menos, formas de planear voos, visão aumentada, georreferenciação de
imagens e capacidade de gerar modelos 2D e 3D [32].

Na tabela seguinte (A4.4) apresenta-se um resumo das conclusões possíveis de retirar por análise
dos artigos analisados anteriormente e de outras referências, entre as quais das páginas web dos
próprios programas:
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Tabela A4.4 - Tabela resumo das conclusões possíveis de retirar dos artigos abordados e das respetivas
páginas web dos programas e/ou especializadas para fotogrametria [9], [129], [342]–[352], [354], [357]–
[363]
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A4.3. COMPARAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES UTILIZADAS PARA MODELAÇÃO BIM
Na literatura existem autores que sugerem variadas caraterísticas a ter em conta neste tipo de
programas [91], [304], [316], [364], [365], sendo algumas analisadas adiante na Tabela A4.5. Na
Figura A4.9 são comparados os diferentes pesos das diferentes tarefas para as quais as empresas
norte-americanas utilizavam o BIM, à data do inquérito.

Figura A4.9 - Tarefas em que era utilizado o BIM nas empresas norte-americanas que responderam ao
questionário dos autores do artigo, realizado em 2010. Respostas essencialmente de empresas de
engenharia e arquitetura [304]

Para a escolha dos programas a abordar nesta pesquisa, foram escolhidos alguns reconhecidos por
serem comummente utilizados [102], [304], [365], [366] e, de seguida, recolhidos os seus dados
necessários para a elaboração da Tabela A4.5 que compara estes mesmos programas BIM.

Tabela A4.5- Tabela resumo das conclusões possíveis de retirar dos artigos abordados e das respetivas
páginas web dos programas e/ou especializadas para aplicações BIM [54], [366]–[375]

* com possível renovação anual até ao fim dos estudos
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NOTA 1: Apesar de não ser um software BIM por si, o SketchUp, através de extensões (plug-ins), consegue obter esse
estatuto ao parametrizar os seus componentes atribuindo-lhes, por exemplo, quantidades e custos com o PlusSpec [376]
ou para a fase da evolução da obra, o 4D Virtual Builder [377]. Na sua versão mais completa o programa tem em conta
aspetos relacionados com o 6D BIM (Ciclo de Vida / Sustentabilidade) ao se interligar com um programa de análise
energética (Sefaira)
NOTA 2: Apesar de ser citado nos artigos mencionados anteriormente como AECOsim Building Designer, a sua
nomenclatura alterou-se recentemente para OpenBuildings Designer [371]

A4.4. COMPARAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES UTILIZADAS PARA SIMULAÇÕES BEM
Na literatura existem diversas comparações entre programas BEM, tanto de uma forma mais em
síntese [261], [378], [379], como mais pormenorizada [1], [257], [380]–[383], além de avaliarem
a sua capacidade de interoperabilidade com programas BIM [1], [253], [257], [261], [384]. Existe
ainda espaço para opiniões, como é o caso da de Al Ka’Bi, 2020, [381] que afirma que o melhor
programa BEM, em termos analíticos é o TRNSYS [385], mas que tal situação pode não ser
verificável dependendo da perspetiva da utilização que o utilizador pretende dar [381]. Refere-se
ainda que o EnergyPlus [386] é considerado como sendo um software BEM bastante utilizado
mundialmente, pelo menos entre 2015 e 2018 [256].
Como não é objetivo deste trabalho fazer uma análise tão aprofundada como alguns destes
estudos, foram selecionados alguns programas abordados nos trabalhos mencionados e tidos
como dos mais utilizados por alguns autores [102], [387], além de algumas das propriedades tidas
como das mais importantes com base nos estudos referidos.
No estudo de Attia, 2010, realizado com inquéritos a arquitetos e a engenheiros, é ainda colocada
a sugestão de onde pensam necessitar de melhorias nas aplicações BEM, aos quais os engenheiros
respondem, entre outras, que é necessária um aumento dos formatos de input e de output destes
programas, além de ser útil poder analisar a pegada ecológica dos dados introduzidos [387].
Na Tabela A4.6 são resumidas as conclusões possíveis de se retirar por análise das variadas
fontes consultadas:

Tabela A4.6 - Tabela resumo das conclusões possíveis de retirar dos artigos abordados e das respetivas
páginas web dos programas BEM [1], [257], [261], [288], [378], [381], [385], [386], [388], [389]
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