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resumo  

Existem, no nosso planeta, inúmeros lugares desaparecidos ou extintos 
pelas mais variadas razões, os ex-lugares. Em muitos casos, o conhecimento 
acerca da sua existência está reduzido a um conjunto de vestígios 
arqueológicos ou a um conjunto de histórias que vão passando pelas 
gerações. Outros há, porém, que foram sendo usados pelo génio criador do 
Homem como objectos de representação, primeiro através do desenho, da 
gravura ou da pintura e mais tarde através da fotografia ou do cinema. Essa 
representação, não sendo na maioria dos casos feita propositadamente 
com esse intuito, acaba por ser uma forma de resgatar esses lugares do 
esquecimento, dando-lhes existência e forma. 
Nos últimos anos, principalmente impulsionado pelos avanços no universo 

das ciências da computação, muito se tem feito para desenvolver técnicas 

que permitam usar esses elementos resgatados do tempo. Nesse sentido, e 

depois de identificado um desses ex-lugares, a ex-aldeia de Vilarinho da 

Furna em Portugal, submersa em 1972 por uma barragem, foi efectuada 

uma recolha de vários documentos sobre o assunto, com especial 

incidência sobre aqueles que poderiam constituir-se como formas de 

representação. 

O objectivo é, muito mais do que a produção de um simples modelo 

tridimensional da aldeia, devolver-lhe a sua forma, a sua dimensão e escala, 

contribuindo assim para o seu resgate do esquecimento. Para o conseguir, 

foram usadas várias aplicações informáticas e diferentes técnicas, 

adaptadas aos requisitos próprios de cada documento ou conjunto de 

documentos e aos objectivos específicos e concretos que foram sendo 

traçados. 

Resultado prático: Um modelo tridimensional simples da aldeia, de 

dimensões confirmadas e georreferenciado. 

Resultado maior: Um contributo para o conhecimento e preservação de 

uma memória com tendência a perder-se no tempo. 
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abstract  

One can find, in our planet, many places that have disappeared or were 

extinguished for many various reasons, the ex-places. In many cases, the 

knowledge about its existence is reduced to a set of archaeological remains 

or a set of stories that pass through generations. Others, however, were 

used by creative genius of human beings as objects of representation, first 

through drawings, engravings or paintings and later through photography 

or cinema. Such representation was not done, in the majority of cases, 

deliberately in order to redeem these places from oblivion, giving them life 

and form but, at the end, this was the result achieved. 

In the last few years, mainly driven by advances in the universe of 

computing sciences, much has been done to develop techniques that will 

enable the usage of these elements rescued in time. Therefore, once 

identified one of these ex-places, the ex-village of “Vilarinho da Furna” in 

Portugal, submerged in 1972 by a dam, a collection of several documents 

on the subject was made, with particular emphasis on those considered as 

forms of representation. 

Much more than a simple three-dimensional model of the ex-village, the 

aim is to return it to its form, its size and scale, thus contributing to its 

rescue from oblivion. To achieve this, several computer programs and 

different techniques were used. These techniques were adapted to the 

requirements of each document or set of documents and to the specific 

goals that were defined. 

Practical achievement: a simple three dimensional model of the village, 

with its dimensions confirmed and georeferenced. 

Major achievement: a contribute on knowing and preserving a memory 

tending to be lost in time. 
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sumário  

 

 

 

 

A dissertação apresentada sob o tema: “Modelando o passado. Uma 

metodologia para a reconstituição tridimensional de um lugar a partir de 

documentação gráfica e imagens de arquivo” procura responder a questões 

metodológicas sobre modelação de lugares inexistentes ou inacessíveis e 

foi organizada em sete capítulos. 

 

Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

Onde se faz a introdução ao tema do trabalho. 

Está dividido em sete subcapítulos: 

Enquadramento – Onde se faz um enquadramento geral do tema, 

definindo Património e enumerando as principais causas para 

o seu desaparecimento. 

Título e tema – Onde se apresenta o título e o tema do trabalho sob a 

perspectiva da definição de Conservação. 

Objectivos gerais – Onde são apresentados os objectivos gerais do 

trabalho, relacionados com temas. 

Justificação do tema – Onde se faz um pequeno resumo histórico sobre 

a “arte” de representar os lugares e sobre as técnicas 

actualmente disponíveis para esse fim, justificando a escolha 

do tema. 

Objectivos específicos – Onde se enumeram os objectivos específicos 

do trabalho, com especial incidência para a reconstituição 

tridimensional de um lugar inexistente. 

Metodologia e validação de resultados – Onde se faz a introdução à 

metodologia a utilizar e aos métodos de validação de 

resultados. 

Estrutura da dissertação – Onde se sumariza a estrutura de dissertação 

adoptada. 
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Capítulo 2 – ESTADO GERAL DOS CONHECIMENTOS 

Onde se faz a análise do estado dos conhecimentos actuais sobre o tema do 

trabalho. 

Está dividido em dois subcapítulos: 

Modelação a partir de desenhos, onde se distinguem desenhos de 

Arquitectura de elementos cartográficos. 

Modelação a partir de imagens, onde se distinguem as modelações a 

partir de uma imagem, modelações a partir de um par de 

imagens, com especial enfoque para as fotografias aéreas e 

modelações a partir de múltiplas imagens. Faz-se ainda um 

breve resumo sobre metodologias de recolha, distinguindo 

métodos manuais, semi-automáticos e automáticos. 

Capítulo 3 – OBJECTO DE ESTUDO E RECOLHA DE DADOS 

Onde se apresenta o objecto de estudo escolhido para a componente 

prática da dissertação e os documentos recolhidos. 

Está dividido em oito subcapítulos: 

Apresentação do objecto de estudo – Onde se apresenta a aldeia de 

Vilarinho da Furna. 

Delimitação do Universo de estudo – Onde se faz um breve resumo 

histórico da problemática associada ao objecto. 

Relato dos processos envolvidos na recolha – Onde se relatam os 

processos envolvidos na recolha de material. 

Organização dos dados recolhidos – Onde se mostra o sistema de 

organização dos dados recolhidos. 

Informação complementar acerca dos dados recolhidos – Onde se 

completa a informação acerca dos documentos recolhidos. 

Classificação e selecção – Onde se apresenta a classificação efectuada 

e se faz a selecção dos dados a manter e usar. 

Elementos de concretização de modelação – Onde são resumidos os 

elementos ou etapas essenciais de concretização. 

Atribuição de documentos a elementos de concretização – Onde se 

atribuem documentos ou conjuntos de documentos 

específicos aos elementos de concretização definidos 

anteriormente. 
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Capítulo 4 – TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Onde se descrevem os processos envolvidos no tratamento dos dados e sua 

interpretação. 

Está dividido em cinco subcapítulos: 

Estratégia de acção – Onde são definidos objectivos concretos 

relacionados com o tratamento de dados tendo em vista o 

objectivo específico de modelar a aldeia. 

Procedimentos e resultados parciais – Onde se descrevem os 

procedimentos de tratamento dos dados e os resultados 

individuais de cada um desses procedimentos. 

Resumo dos procedimentos - Emparelhamentos Objectivo / Software – 

Onde se faz a relação entre os objectivos concretos e vários 

programas informáticos que permitem a sua concretização. 

Síntese Metodológica – Onde é feita a síntese de objectivos concretos 

resumindo-os a três vertentes de acção principais. 

Resultados parciais – Onde são apresentados os resultados dos 

procedimentos tendo em conta as três vertentes de acção 

principais. 

Capítulo 5 – INTEGRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS PRODUZIDOS 

Onde se descrevem e analisam os processos de integração e verificação dos 

resultados obtidos, primeiro ao nível dos objectivos concretos de acção e 

depois ao nível do conjunto, na construção do modelo global da aldeia.  

Está dividido em dois subcapítulos: 

Integração e validação primárias – Onde são analisados os primeiros 

procedimentos de integração e verificados os seus resultados, 

caso a caso. 

Integração e validação final - O MODELO 3D DE VILARINHO DA FURNA 

– Onde são analisados os procedimentos de montagem final, e 

verificados os seus resultados globais. 

Capítulo 6 – RESULTADOS GLOBAIS - DISCUSSÃO 

Onde é feita uma análise ao trabalho desenvolvido e seus resultados, aos 

constrangimentos e dificuldades sentidas e aos resultados complementares 

atingidos. Também são lançadas aqui algumas pontes para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Onde são descritas as conclusões retiradas do trabalho que foi feito e onde 

são deixados alguns conselhos e recomendações para possíveis futuros 

investigadores do tema da reconstituição tridimensional com ou sem 

acesso aos locais, deste objecto de estudo ou de outros similares. 
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1 Ver também: http://en.wikipedia.org/wiki/VOB 
2 Ver também: http://en.wikipedia.org/wiki/VRML 
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glossário 

 
A 
Anáglifo (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Imagem tridimensional de um objecto, formada pela sobreposição de 
um par estereoscópico de imagens, cada uma com uma determinada 
cor (em regra, o vermelho e o azul). Quando correctamente orientado 
e observado com óculos especiais (em que cada lente tem uma cor 
diferente), o anáglifo fornece uma imagem em relevo do objecto. 

B 
Bit (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Abreviatura de binary digit, a menor unidade de informação que um 
computador pode armazenar e processar. Um bit pode assumir dois 
únicos valores (0 ou 1, on ou off, verdadeiro ou falso, etc.). 

Bitmap (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004)  
Forma de armazenamento de imagens em suporte informático, em 
que a cada pixel é atribuído um ou mais bits de informação. Quantos 
mais bits forem atribuídos, mais cores ou mais tons de cinzento podem 
ser representados. 

Byte - binary term (http://pt.wikipedia.org/wiki/Byte) 
Unidade de medida de informação digital 

C 
Carta Corográfica (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Termo tradicional, actualmente em desuso, que designa as cartas 
topográficas de escala intermédia, em regra compreendidas entre 
1:500000 e 1:50000, representando os traços gerais de países ou 
regiões. A série topográfica de Portugal Continental na escala 1:50000, 
do Instituto Geográfico Português, mantém ainda o título Carta 
Corográfica de Portugal. 

Cartografia topográfica (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Cartografia de finalidade múltipla, representando na forma analógica 
ou digital, os acidentes naturais ou artificiais de acordo com a escala de 
representação. 

Cércea (Rodrigues, Sousa, & Bonifácio, 1996) 
Altura de um edifício. 

Coordenadas 
Distâncias medidas em eixos (normalmente X, Y e Z) entre um 
determinado ponto e o ponto de origem do sistema usado, com 
coordenadas (0,0,0). 

Coordenadas cartográficas (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Coordenadas rectangulares definidas sobre uma quadrícula 
cartográfica, designadamente a distância à meridiana e a distância à 
perpendicular, usualmente representadas por M e P, respectivamente. 

Coordenadas militares (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Designação utilizada para as coordenadas do Sistema Militar 
Português. Este sistema é idêntico ao Sistema Hayford-Gauss-Lisboa, 
com a diferença de ter a origem localizada num ponto fictício situado a 
oeste do Cabo de S. Vicente, 300 km a sul, e 200 km a oeste do Ponto 
Central. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Byte
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
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Coordenadas rectangulares (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 

Sistema de coordenadas ortogonal, definido no plano (ou no espaço 
tridimensional), no qual cada ponto é referenciado por duas (ou três 
coordenadas). Em Portugal, no caso dos sistemas planos empregues 
em cartografia topográfica é usual designar por M a abcissa, e por P a 
ordenada. 

Curva de nível (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Linha que une pontos de igual altitude representada numa carta ou 
prancheta. Conceptualmente, as curvas de nível resultam da 
intersecção do terreno com superfícies de nível regularmente 
espaçadas. São uma das formas mais utilizadas na representação 
cartográfica do relevo. 

D 
Dados (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Factos, fenómenos ou conceitos representáveis de forma 
convencional, com vista à sua comunicação, interpretação ou 
tratamento. 

Dados georreferenciados 
Dados aos quais está associada uma ou mais posições geográficas à 
superfície da Terra… 

Datum, Data (pl.) (http://www.igeo.pt/perguntas.htm#1) 
Um datum é um conjunto de parâmetros fundamentais (quantidades 
numéricas ou entidades geométricas) que, coletivamente, servem de 
referência para definir outros parâmetros. 
Se esse conjunto de parâmetros fundamentais descrever a origem e a 
orientação dos eixos de um sistema de coordenadas relativamente à 
Terra, designa-se por datum geodésico. Um datum geodésico contém 
na sua definição um elipsoide de revolução como modelo da Terra. 
A forma, dimensões e posição do centro do elipsoide relativamente ao 
centro de massa da Terra são determinados de forma a que a 
superfície do elipsoide se adapte o melhor possível à superfície 
terrestre num determinado país ou região. 
Os data locais mais utilizados em Portugal Continental são o datum 
Lisboa e o datum 73. 
O datum Lisboa é o datum geodésico mais antigo e a sua origem situa-
se no Castelo de S. Jorge, em Lisboa. 
O datum 73 utiliza como origem um ponto mais central à Rede 
Geodésica, o vértice Melriça. Ambos os data utilizam o elipsoide de 
Hayford. 
Um outro datum geodésico interveniente na cartografia nacional é o 
datum Europeu, conhecido pelo acrónimo ED50, constituído pelo 
elipsoide de Hayford posicionado na Torre de Helmert em Potsdam, na 
Alemanha. 
O WGS84 (World Geodetic System 1984) trata-se de um datum global, 
que utiliza um elipsoide de revolução equipotencial e geocêntrico, o 
WGS84, para expressar as coordenadas geográficas (latitude, longitude 
e altitude elipsoidal). Para a sua definição foi utilizado um conjunto de 
estações de referência espalhadas ao longo do globo. 
A origem do sistema de coordenadas do WGS84 está situada no centro 
de massa da Terra. 

 
 

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://www.igeo.pt/perguntas.htm#1
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Dpi (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Dots per inch. Medida da resolução gráfica de uma imagem, igual ao 
número de pixels por polegada. 

E 
Elipsóide de hayford (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 

Elipsóide de referência apresentado em 1909 e aprovado em 1924, 
sobre o qual ainda repousa a maior parte da cartografia mundial. Os 
semieixos maior e menor, a e b têm os valores 6378388 e 6356912 
metros respectivamente. É também designado por elipsóide 
internacional. 

Elipsóide de referência (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Elipsóide utilizado como superfície de referência geodésica. 

Estereorestituição 
Modelação tridimensional de um objecto feita a partir de duas 
imagens fotográficas captadas de diferentes ângulos. 

Estereoscopia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia) 
A estereoscopia é a simulação de duas imagens da cena que são 
projetadas nos olhos em pontos de observação ligeiramente 
diferentes, o cérebro funde as duas imagens, e nesse processo, obtém 
informações quanto à profundidade, distância, posição e tamanho dos 
objetos, gerando uma sensação de visão de 3D. 

F 
Fotogrametria (http://en.wikipedia.org/wiki/Photogrammetric) 

Processo de determinação de propriedades geométricas 
tridimensionais de um determinado objecto a partir de imagens 
fotográficas.1 

Forward 
(filme) Avançar na visualização do filme 

Freeware 
Software de utilização livre e não comercial, ou seja, sem custos para o 
utilizador. 

G 
Georreferenciação 

Atribuição de coordenadas a um objecto, tendo como referência um 
sistema geográfico (datum). 

H 
I 
Informação georreferenciada (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Informação de qualquer natureza, gráfica ou alfanumérica, à qual está 
associada uma ou mais posições geográficas. 

J 
K 
L 
Layer (camada) 

Ferramenta disponível em vários programas informáticos que permite 
a separação de grupos de informação e seu manuseamento de forma 
independente. 

 
 

                                                             
1 T.L. de “Photogrammetry is the practice of determining the geometric properties of objects from 
photographic images.”  

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/3D
http://en.wikipedia.org/wiki/Photogrammetric
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
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M 
Marcas fiduciais (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

O conjunto de quatro marcas existentes nas margens de uma 
fotografia aérea vertical, destinadas a definir o sistema de 
fotocoordenadas. 

Meridiana (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Linha de uma quadrícula cartográfica caracterizada pelo facto de o 
valor da sua abcissa ser constante. 

Meridiana-origem (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Meridiana que coincide com o meridiano central da projecção. 

N 
Nadirais (http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=nadiral) 

Referentes a um ponto situado na direcção do centro da Terra a partir 
do observador. 

O 
Ortofotografia (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Fotografia que foi sujeita ao processo de ortorrectificação. 
Ortorrectificação (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Processo de transformação geométrica aplicado a uma fotografia 
aérea, de tal modo a faça corresponder a uma projecção ortogonal do 
terreno, segundo uma direcção vertical. A imagem transfromada é 
uma ortofotografia. 

P 
Parametrizações 

Definição de parâmetros. 
No caso da fotogrametria os parâmetros a definir são essencialmente o 
tipo de máquina usada para a captação, a distância focal e a distância 
ao objecto, através da identificação de pontos comuns existentes nas 
várias vistas. 
Hoje em dia, já existem programas informáticos que realizam todas as 
operações de definição de parâmetros de forma completamente 
automática. 

Pixel (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Do inglês, picture element, célula quadrada que contém a mais 
pequena parcela de uma imagem matricial. 

Ponto central (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Ponto de uma quadrícula cartográfica que é definido pela intersecção 
entre a meridiana-origem e a perpendicular-origem. Normalmente o 
Ponto Central coincide com a origem das coordenadas cartográficas. 

Ponto de apoio fotogramétrico (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Ponto de controlo utilizado em fototriangulação, cujas coordenadas 
foram determinadas no terreno. Destinam-se a estabelecer a relação 
entre as fotocoordenadas e as coordenadas geográficas, ou 
cartográficas. 

Ponto de controlo (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Ponto cujas coordenadas são utilizadas como referência em 
levantamentos geodésicos, topográficos ou hidrográficos, e cuja 
localização no terreno é conhecida. 

Print Screen 
O Print Screen é uma tecla presente nos teclados de computador que, 
quando pressionada, captura em forma de imagem tudo o que estiver 
presente na tela. 

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=nadiral
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
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Q 
Quadrícula cartográfica (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 

Sistema de coordenadas rectangulares, representado numa carta, sob 
a forma de meridianas e de paralelas. 

R 
Raster (imagem) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster) 

Imagem digital construída com mapa de bits que descrevem o 
conteúdo de cada pixel, normalmente preenchido com uma cor.  

Rede triangular irregular (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 
Tipo de Modelo Digital do Terreno (MDT) em que os valores de 
altitude, ou de profundidade, se dispõem segundo uma malha 
triangular. 

Rewind 
(filme) Recuar na visualização do filme. 

S 
Sistema hayford-gauss-lisboa (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 

Sistema de projecção, estabelecido em Portugal Continental nos anos 
30 do século passado, que utiliza o elipsóide de Hayford e a projecção 
de Gauss-Krüger.  O ponto de fixação do elipsóide é em Lisboa (Castelo 
de S. Jorge), enquanto que o Ponto Central e a origem das 
coordenadas cartográficas coincidem, tendo as seguintes coordenadas 
geodésicas: latitude = 39° 40' N, longitude = 8° 07' 54,862'' W 
Greenwich. 

Scanner 
Máquina de digitalizar. 

Software 
Conjunto de ficheiros e dados que interagem com um computador por 
intermédio do seu sistema operativo para o levar a realizar 
determinada função de determinada forma. 

Superfície de referência (http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/) 
Superfície geométrica que tem como objectivo modelar a superfície da 
Terra. As mais comuns são o plano, a esfera e os elipsóides de 
revolução. 

T 
Time-codes 

Códigos de tempo medido em filme (hh.mm.ss.fr) – (hora . minuto . 
segundo . fotograma). 

Travelling 
Técnica de filmagem em que a câmara se desloca enquanto procede à 
captação de imagens. 

U 
Y 
V 
Vectorização (Gaspar, Dicionário de ciências cartográficas, 2004) 

Processo de conversão de dados matriciais em dados vectoriais. É 
bastante mais difícil do que a operação inversa (rasterização), podendo 
ser realizada de forma automática ou semiautomática, isto é, sem ou 
com a ajuda de um operador. 

W 
X 
Z 
  

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v07w/
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MODELANDO O PASSADO. UMA METODOLOGIA PARA A 

RECONSTITUIÇÃO TRIDIMENSIONAL DE UM LUGAR A PARTIR DE 

DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA E IMAGENS DE ARQUIVO. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A extensa história do nosso planeta tem sido sempre vivida sob a 

inevitabilidade da constante transformação. 

Este é o pilar principal de toda a vida na Terra e foi, até ao aparecimento do 

Homem, o seu principal motor evolutivo. 

Ciclicamente, este remoer constante e perpétuo transforma-se em 

cataclismo, e as forças da Natureza exponenciam-se para produzir 

alterações muito mais profundas e definitivas. 

Com o aparecimento do Homem e do seu génio criador/destruidor, as 

forças da Natureza passaram a ter um concorrente poderoso nas suas 

capacidades transformadoras do planeta. 

O Homem é hoje, efectivamente, um agente transformador, e a sua 

capacidade criadora é igualada à sua capacidade destruidora, sendo tão 

eficaz numa como na outra. 

1.1. Enquadramento 

Segundo o artigo 1º da Convenção para a protecção do património mundial, 

cultural e natural, são considerados como património cultural: 

“Os monumentos – Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, 

inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional 

do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;  

Os conjuntos – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude 

da sua arquitectura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;  

Os locais de interesse – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem 

e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, 
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com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico.” (UNESCO, 1972) 

Na Introdução que é feita no mesmo documento, constata-se que: 

“(...) o património cultural e o património natural estão cada vez mais 

ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de 

degradação, mas também pela evolução da vida social e económica que as 

agrava através de fenómenos de alteração ou de destruição ainda mais 

importantes;” (UNESCO, 1972) 

Sendo depois, no ponto 4 do artigo 11º, enumeradas as razões que podem 

conduzir ao desaparecimento de bens do património cultural e natural e, 

consequentemente, ao “empobrecimento efectivo do património de todos 

os povos do mundo” (UNESCO, 1972): 

“(...) degradação acelerada, projectos de grandes trabalhos públicos ou 

privados, rápido desenvolvimento urbano e turístico, destruição devida a 

mudança de utilização ou de propriedade da terra, alterações profundas 

devidas a uma causa desconhecida, abandono por um qualquer motivo, 

conflito armado surgido ou ameaçando surgir, calamidades e cataclismos, 

grandes incêndios, sismos, deslocações de terras, erupções vulcânicas, 

modificações do nível das águas, inundações e maremotos.” (UNESCO, 

1972) 

Também na Declaração de Québec, sobre a preservação do “Spiritu loci”, 

na secção onde se identificam as ameaças ao espírito do lugar, são 

enumerados, no ponto 4, os factores que “induzem transformações e 

ruptura das sociedades” (UNESCO, 2008): 

“(...) mudança climática, turismo em massa, conflitos armados e 

desenvolvimento urbano (...)” (UNESCO, 2008) 

1.2. Título e tema 

 “Conservação: Todos os esforços elaborados para perceber o Património Cultural, 

conhecer a sua história e significado, assegurar a sua salvaguarda material e, 

quando necessário, a sua apresentação, restauro e melhorias.” 1 (ICOMOS, 1994) 

Apesar das intenções e de todos os esforços desenvolvidos aos mais 

variados níveis para protecção e preservação do património herança da 

                                                             
1 T.L. do original: “Conservation: all efforts designed to understand cultural heritage, know its history and 
meaning, ensure its material safeguard and, as required, its presentation, restoration and enhancement” 



 
 

3 

Humanidade, os factores de ameaça continuam a metamorfosear-se em 

factores de destruição efectiva, conduzindo muitas vezes ao 

desaparecimento material desse património. 

Para além disso, sendo a preocupação com a conservação do Património 

uma matéria antiga mas de prioridade relativamente recente, passou ao 

lado de muitos séculos de más práticas que conduziram a perdas 

“irreparáveis” para a História da Humanidade. 

Assim, um dos objectivos principais do trabalho desenvolvido, no âmbito da 

presente tese, será exactamente tentar perceber até que ponto as perdas 

serão “reparáveis”, ou seja, até que ponto se poderá conseguir um 

“restauro virtual” do objecto desaparecido, e quais os caminhos possíveis 

de percorrer em busca desse objectivo, dando origem ao título: 

“Modelando o passado. Uma metodologia para a reconstituição 

tridimensional de um lugar a partir de documentação gráfica e imagens de 

arquivo.” 

1.3. Objectivos Gerais 

Para além do já referido, consideraram-se também objectivos gerais deste 

trabalho, organizados por temas; 

- História – Em busca de conhecimento e de soluções narrativas para uma 

realidade fisicamente perdida. 

- Historicismo – Em analogia com o estilo Arquitectónico com o mesmo 

nome, em que todos os esforços se centravam na busca e recuperação de 

referências da Arquitectura do passado e posterior recriação. 

- Propósito documental – Pela criação de novos elementos documentais, 

baseados ou por interpretação e cruzamento de documentação pré-

existente, seguindo os princípios da “The London Charter For the 

Computer-Based Visualisation of Cultural Heritage” (The London Charter, 

2009). 

- Conservação – Pelo esforço feito para compreender a herança cultural de 

um povo, apesar do aparente antagonismo com a sua situação de não-

existência, impeditiva de uma procura de salvaguarda material. 

- Museologia – Pela possibilidade e potencial de apresentação e exposição, 

não só dos resultados, como também dos documentos originais em 

formato digital. 



 
 

4 

1.4. Justificação do tema 

Apesar de a origem da preocupação com a salvaguarda do Património se 

perder no tempo, bem como as manifestações de representação gráfica de 

lugares ou edifícios, o encontro entre estas duas áreas evidencia-se apenas 

no Renascimento, com os levantamentos reconstitutivos e muitas vezes 

interpretativos de obras arquitectónicas do passado clássico que foram 

feitos, essencialmente, sob o formato de desenho ou gravura, com todas as 

suas limitações. 

 

Ilustração 1: Desenho interpretativo do interior do Panteão de Roma - Século XV 

retirada de: (http://www.etsavega.net/dibex/Desgodets-e.htm) 

 

O desenvolvimento da óptica permitiu o melhoramento dos métodos 

topográficos. O séc. XIX assistiu ao nascimento da fotografia como forma de 

documentar, e no final do séc. XX assistiu-se à revolução digital que abriu, e 

continua a abrir, inúmeras possibilidades de acção no campo da 

documentação. Parte dessas possibilidades consiste em novas formas de 

tratamento, utilizando métodos digitais, de dados obtidos através de 

processos analógicos, levando a simulações e análises não previstas ou 

mesmo suspeitadas. 

Em grande parte dos casos, os dados prevalecentes, obtidos de forma 

analógica e existentes sob a forma de documentos físicos, não cumprem os 

requisitos básicos para a automatização e utilização de determinados 

programas informáticos. Nestes casos, o retorno às origens da modelação 

manual e o cruzamento de dados torna-se fundamental, pelo que a recolha 

http://www.etsavega.net/dibex/Desgodets-e.htm
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do máximo de documentação possível será sempre um procedimento 

incontornável e até desejável, uma vez que a redundância permitirá 

despistar os erros com maior facilidade. 

Assim, a justificação deste tema assenta na pertinência de procurar 

estabelecer e melhor compreender estas possíveis ligações, entre novas 

técnicas e métodos, e “antigas” fontes de informação, num contexto de 

interesse cultural e na perspectiva de produzir um conjunto de nova 

documentação que possa trazer novos olhares sobre uma realidade que 

não está hoje, e não voltará a estar, acessível. 

1.5. Objectivos específicos 

Um dos problemas expectáveis, à partida para um trabalho deste tipo, é o 

relacionado com a unicidade dos casos e dos dados disponíveis para cada 

um deles, facto que poderá dificultar uma generalização, embora, em nossa 

opinião, não a impeça totalmente. 

Ainda assim, será importante numa primeira fase perceber quais as 

ferramentas mais adequadas para lidar com determinado elemento 

documental individualmente e, numa segunda fase, quais as formas 

possíveis de os relacionar. 

Assim sendo, derivando directamente dos objectivos gerais apresentados 

previamente, os objectivos específicos definidos para este trabalho são 

essencialmente os relacionados com o traçar de uma metodologia para a 

reconstituição e modelação tridimensional de um ex-lugar, inacessível e 

inexistente, ao nível do edifício e recorrendo para isso a toda a 

documentação gráfica e imagens estáticas ou em movimento encontradas, 

nomeadamente, cartografia, fotografia e cinema. 

Uma vez que se espera que o processo não seja linear, pode também 

considerar-se como objectivo deste trabalho, a verificação e respectiva 

justificação, de que há incursões que serão feitas e que não serão 

consequentes para a prossecução do nosso objectivo principal. Estas, por 

ora eliminadas, poderão vir a constitui-se como pistas de abordagens para 

outro tipo de situações e objectivos. 

Adicionalmente procurar-se-á estabelecer uma relação de adequação entre 

tipos de documentação existente e ferramentas a utilizar para a processar 

com vista a determinados tipos de fim, que permita, no futuro, agilizar 
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processos de decisão sobre recolhas de dados e aquisição de programas 

informáticos. 

Todos os processos serão desenvolvidos seguindo uma lógica de óptica do 

utilizador, esperando-se, com essa experiência, poder contribuir também 

para a clarificação e definição de rumos a seguir pelos programadores 

informáticos com interesse nesta área. 

1.6. Metodologia e validação de resultados 

Como referido anteriormente, o primeiro procedimento num trabalho 

deste tipo será sempre a recolha de dados. 

Estes dados deverão ser sujeitos a uma análise cuidada para selecção e 

eliminação de supostos “dispensáveis” e ainda para a sua classificação por 

níveis de importância. 

Deverão fazer-se também tabelas de complementaridade ou sobreposição 

de dados, essenciais para verificação de resultados. 

De seguida, deverá proceder-se à digitalização de todos os elementos que o 

justifiquem e ao seu tratamento, limpeza e organização. 

Esta organização deverá ter em conta e seguir, desde logo, uma lógica de 

resposta a objectivos concretos. 

No nosso caso, os objectivos concretos estão relacionados essencialmente 

com os processos de modelação tridimensional, como se poderá confirmar 

mais adiante. 

Numa primeira fase do trabalho, esta organização será essencial para a 

escolha e relacionamento de determinada ferramenta informática com 

determinado conjunto de dados. 

Notamos que esta relação não é imutável. Antevemos a necessidade de 

fazer ensaios e de experimentar cenários variados.  

Uma vez que se espera que a informação disponível seja redundante, é 

também de esperar que se cheguem a resultados independentes a incidir 

sobre partes comuns do objecto de estudo, colocados num único sistema 

de coordenadas. 

Assim, numa segunda fase do trabalho, os resultados atingidos na primeira 

fase poderão, eles próprios, ser encarados como documentos e, portanto, 

organizados dessa forma, na tentativa de tentar identificar sobreposição de 

informação e possibilidades de verificação dos resultados. 
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Por outro lado, procurar-se-á uma validação qualitativa dos resultados 

obtidos através da sua apresentação a um grupo de foco constituído por 

um conjunto de pessoas que ainda mantêm um laço de memória com o 

lugar entretanto desaparecido.  

1.7. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação estrutura-se de forma muito semelhante ao 

trabalho prático que a suporta. 

Depois da introdução ao tema que termina neste sub capítulo, onde foram 

abordados, entre outros, os objectivos gerais e específicos do trabalho, 

seguir-se-á a análise ao estado geral dos conhecimentos no capítulo 2. 

De seguida, no capítulo 3, será apresentado o objecto de estudo que foi 

usado para o desenvolvimento da componente prática e, ainda em estado 

bruto, toda a documentação recolhida sobre esse objecto. 

Descrever-se-á, neste capítulo e de imediato, o processo de depuração e 

sintetização que foi também seguido na componente prática do trabalho. 

No capítulo 4, delineando um conjunto de objectivos ainda mais específicos 

e por isso apelidados de concretos, definiram-se e experimentaram-se as 

estratégias para lidar com os dados recolhidos, sintetizando-os num 

conjunto de resultados parciais. 

À entrada para o capítulo 5 estamos reduzidos a três componentes que 

aqui se integrarão para modelar a composição final. 

No capítulo 6 far-se-ão as devidas análises aos resultados que resultarão 

num conjunto de conclusões e recomendações aos futuros investigadores 

do tema, apresentadas depois, no capítulo 7. 

2. ESTADO GERAL DOS CONHECIMENTOS 

A área da automatização dos processos de levantamento tridimensional 

tem sido bastante explorada e continua, hoje, a ser um processo em 

desenvolvimento, depois de alguma consolidação e unanimismo em torno 

das técnicas manuais de modelação, quer seja nos métodos, tecnologias e 

software utilizado, quer seja pelo seu epíteto de muito especializado e 

trabalhoso. 
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Apesar do patamar de quase excelência atingido nos processos de 

levantamento, com o surgir dos aparelhos de varrimento laser 

tridimensional, continua a existir uma dependência evidente de outros 

tipos de software, para processamento, montagem ou simplesmente para 

adição de complementos de informação. 

Da mesma forma, o potencial da imagem fotográfica, utilizada em larga 

escala pela restituição estereográfica, que permitiu o aparecimento da 

fotogrametria, continua a ser explorado, tendo existido um enorme 

incremento desta exploração depois da invenção e desenvolvimento da 

fotografia digital, assim como da sua disseminação global. 

No final do séc. XIX, a fotografia estática e em sequência de movimento 

(cinema), revolucionou os métodos de representação dos lugares que, 

sendo menos interpretativos e subjectivos, passaram a ser mais ricos e mais 

próximos da realidade. 

 

Ilustração 2: Fotografia do início do século XX1 

retirada de: (http://www.shorpy.com/node/13527?size=_original#caption) 

 

Já na 2ª metade do século XX, com o surgimento e fulgurante disseminação 

da computação, a par de muitas outras grandes revoluções em muitas 

áreas, também aqui, na área da representação dos lugares, haverá uma 

pequena grande revolução. 

No início, as ferramentas CAD (Computer Aided Design), essencialmente na 

sua vertente 2D (2 Dimensões), muito próximas do desenho tradicional, 

mas utilizando um novo tipo de suporte, o digital. 

                                                             
1 Título original: Circa 1905. "Union League Club, Philadelphia." With a nice carbon-arc lamp out front. 
8x10 inch glass negative, Detroit Publishing Company. 

http://www.shorpy.com/node/13527?size=_original%23caption


 
 

9 

Depois e em consequência lógica, pela facilidade de processamento de 

informação, a evolução para a tridimensionalidade que haveria de dar 

origem a variadas ferramentas de modelação sob vários paradigmas, desde 

os modelos de superfícies até aos modelos BIM (Building Information 

Model), em que a representação geométrica é associada a informação alfa 

numérica, como se pode confirmar em (Barbosa, 2011). 

Paralelamente a este processo evolutivo, as metodologias de registo e 

levantamento também foram evoluindo. Nota-se a utilização de fotografias 

aéreas, a par das evoluções na aviação, para realização de plantas 

topográficas do território. Estas eram produzidas através da fotogrametria 

estereoscópica por procedimentos analógicos, tendo evoluído mais tarde 

para analíticos. Este processo, também poderia ser aplicado a fotografias 

terrestres para restituição gráfica de superfícies. Com o advento da era 

digital, vulgarizou-se a utilização do computador nos anos 90 do séc. XX, e 

com ele deu-se um novo fôlego à fotogrametria, primeiro através dos 

processos analíticos e depois através dos processos digitais que, em larga 

medida, puderam ser parcial ou totalmente automatizados. Nos trabalhos 

desenvolvidos por (Mateus L. M., 2012)e por (Ferreira, 2012), podem 

encontrar-se referências a esta evolução. 

Nesta sequência, por finais do séc.XX, assistiu-se também ao aparecimento 

e disseminação dos scanners de varrimento laser 3D de escala topográfica. 

 

Ilustração 3: Scanner de varrimento laser 3D 

retirada de:  

(http://www.laserscanning-europe.com/en/system/files/FARO/Faro_Laser_Scanner_Focus3D.jpg) 

 

O encontro entre estas áreas seria sempre inevitável, e desde cedo se 

tentou automatizar procedimentos para simplificar a “construção” dos 

modelos tridimensionais, uma vez que os processos manuais de modelação 

http://www.laserscanning-europe.com/en/system/files/FARO/Faro_Laser_Scanner_Focus3D.jpg


 
 

10 

padeceram sempre de um conjunto de problemas relacionados com a 

especificidade técnica exigida aos operadores e com o tempo necessário 

para atingir os resultados pretendidos. 

Apesar de ainda não existir uma tecnologia que permita automatizar 

completamente o processo de modelação tridimensional de edifícios ou 

conjuntos edificados, o cruzamento de várias técnicas e aplicações 

informáticas mais ou menos automáticas e cada vez mais acessíveis, 

permite já, hoje em dia e nos casos em que as modelações têm como 

objectivo a reconstituição de objectos, total ou parcialmente existentes, o 

atingir de muito bons resultados despendendo muito menos tempo. 

A abordagem SFM (Structure From Motion) em que se utilizam imagens 

fotográficas em elevado número e redundância para produzir restituições 

3D, é disso um bom exemplo. (Snavely, 2010) 

Assim, uma metodologia de modelação tridimensional de um lugar 

envolverá sempre, seguramente, a utilização de múltiplas fontes de 

informação. Essa multiplicação de fontes implica normalmente 

multiplicação de processos e tem sido a única forma de levar a cabo 

reconstituições mais complexas e completas pela complementaridade de 

informação necessária. 

Essas fontes podem consistir em documentação gráfica variada existente, 

(desenhos, gravuras, fotos), ou produzida especificamente para o efeito. 

Têm sido experimentadas variadíssimas combinações de fontes e técnicas 

para atingir fins semelhantes ao que nos propomos. 

Trabalhos com cruzamento de dados entre; 

- Imagens aéreas e mapas 2D, desenvolvido por (Suveg & Vosselman, 2000). 

- Imagens aéreas e vídeo ao nível da rua, (Vasile, Skelly, Ni, Heinrichs, & 

Camps, 2010). 

- Varrimento laser, fotogrametria e modelação manual de piso térreo, 

(Remondino, et al., 2009). 

- Imagens aéreas, cartografia, GPS, varrimento laser e fotogrametria de 

curta distância, (Guidi, Remondino, Russo, Menna, & Rizzi, 2008). 

- Imagens aéreas, fotogrametria, varrimento laser, fotografia e imagens de 

satélite, (Tunc, Karsli, & Ayhan, 2004). 

- Imagens aéreas, mapas e varrimento laser, (Vosselman, 2002). 

São disso apenas alguns exemplos. 
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A decisão acerca da documentação a usar e/ou recolher está sempre 

directamente relacionada com o que existe à partida e na ilustração 

seguinte, retirada de (Mateus L. M., 2012), podemos perceber melhor este 

processo decisório. 

 

Ilustração 4: Esquema de análise acerca do tipo de documentação existente e consequente 

necessidade de proceder a recolha de elementos suplementares 

retirada de (Mateus L. M., 2012) com a legenda original: “Figura 2-10: Fluxo decisório da avaliação da 

necessidade de proceder à documentação gráfica de base.” 

 

Uma das principais observações que nos é dado fazer ao panorama da 

reconstituição ou reconstrução tridimensional de edifícios, conjuntos de 

edifícios ou lugares é a de que, em grande parte dos casos, o pacote de 

dados usado é constituído, essencialmente, por novos elementos, 

produzidos especialmente para esse efeito. 

Com excepção, provavelmente e em alguns casos, das fotografias aéreas, 

cartografia e mapas, disponíveis em muitos países e cobrindo grande parte 

ou mesmo a totalidade dos seus territórios, todos os restantes elementos 

são normalmente produzidos propositadamente para o efeito que se 

pretende. 

Nestes casos, essa produção passará obviamente pela utilização de variadas 

técnicas e métodos de levantamento que podem ir desde os métodos 
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directos, em que há contacto físico com o objecto, (topografia clássica, 

levantamentos manuais), aos métodos indirectos ou de detecção remota, 

em que não há contacto físico com o objecto, (fotografia, fotogrametria, 

varrimento laser). 

No nosso caso específico, é sobretudo por interesse em traçar um 

panorama mais vasto que referimos os métodos indirectos activos 

(varrimento laser), uma vez que, para que esta abordagem seja possível, é 

necessário que o lugar/objecto a registar esteja acessível, isto é, exista. 

Note-se que a aldeia de Vilarinho da Furna “desapareceu” na década de 70 

do século passado, e a utilização generalizada destes métodos só ocorreu a 

partir dos anos 90, como é referido em (Mateus L. M., 2012). Daí que 

seguramente não serão possíveis de aplicar no nosso caso. 

Assim, torna-se obrigatório contar apenas com a documentação existente 

(desenhos, cartografia, fotografias, filmes), mesmo que na génese da sua 

produção pudesse não estar previsto este tipo de finalidade. 

Neste campo a investigação é mais escassa e centrada sobretudo na 

Arqueologia, garantindo pelo menos acesso ao local para referenciação e 

dimensionamento e com especial enfoque para o resultado final, em 

detrimento do processo ou processos utilizados. 

É excepção o trabalho de (Rodrigues, Magalhães, Moura, & Chalmers, 

2008), sobre a cidade de Conímbriga, em que é apresentado um método de 

geração automática de modelação tridimensional através da utilização de 

regras, grafos e gramáticas de formas, com a finalidade de colmatar a 

escassez de dados normalmente associada a este tipo de modelação e já 

referido anteriormente. 

Também no trabalho de (Domingues & Bandeira, 2008), são ensaiadas 

algumas estratégias de modelação tridimensional, neste caso, da Cidade de 

Braga do séc. XVIII. Neste caso, são usadas, no entanto, ferramentas mais 

convencionais, como o AutoCad, Photoshop e Premiere, para além de um 

sistema de GIS (Geographic Information System), sendo a modelação 

efectuada sobre desenhos. 

Neste exemplo, apesar da possibilidade de executar verificações e 

medições no local foram, quase exclusivamente, usados documentos 

existentes, essencialmente mapas antigos e gravuras. 
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Feito este enquadramento, neste capítulo procuraremos caracterizar o 

estado dos conhecimentos no que diz respeito à possibilidade de utilização 

de documentação única e exclusivamente existente para a modelação 

tridimensional de lugares. 

Desde já notamos que há duas palavras-chave a considerar: computação e 

integração. 

No que diz respeito à computação, pode dizer-se que engloba toda a fase 

de produção de elementos. 

Podem destacar-se as modelações a partir de desenhos de Arquitectura, 

(plantas, cortes e alçados) e a partir de cartografia existente, a modelação a 

partir de imagens (métodos passivos), que pode ter como origem uma, 

duas ou múltiplas imagens, sendo diferentes as formas de processamento 

de cada um destes casos e, por fim, a modelação feita a partir de 

varrimentos laser 3D (métodos activos) que não desenvolveremos aqui por 

razões já apresentadas. 

A integração engloba todos os procedimentos que visem a conjugação e 

cruzamento de elementos produzidos e normalmente passa pela utilização 

de aplicações informáticas de base vectorial, no caso da integração de 

objectos vectoriais tridimensionais e de aplicações de tratamento de 

imagem no caso de integração de objectos em mapa de bits. 

Os processos envolvidos na integração de elementos produzidos ou 

existentes pode variar bastante, consoante os tipos de elementos em 

causa. 

2.1. Modelação a partir de desenhos 

2.1.1. Desenhos de Arquitectura (plantas, cortes e alçados) 

Normalmente, a existência de elementos desenhados em formato CAD 

condiciona, à partida, todo o processo, já que estes representam uma fonte 

rigorosa a todos os níveis, inclusive no que diz respeito ao 

dimensionamento dos objectos, o que permite a sua utilização como base 

de modelação. 

São exemplos disso os trabalhos de (El-Hakim, Whiting, Gonzo, & Girardi), 

ou mesmo o já referido trabalho de (Domingues & Bandeira, 2008) sobre a 

cidade de Braga. 
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2.1.2. Cartas 

A existência de cartografia em suporte de papel sobre os locais também 

pode representar uma fonte valiosa de informação, uma vez que garante 

informação dimensional e posicional, mais ou menos rigorosa, consoante a 

escala de representação, acerca dos locais. 

Apesar desse facto e por várias razões, relacionadas sobretudo com os 

avanços que se têm vindo a notar ao nível da tecnologia, com o 

aparecimento dos sistemas de GPS e outros, ou mesmo das aplicações 

informáticas que usam a fotogrametria como base de funcionamento cada 

vez mais acessíveis e simples de utilizar, estes elementos enfrentam hoje a 

evidência da obsolescência. 

Ainda assim, e sobretudo para situações semelhantes à que deu corpo ao 

nosso trabalho, estes são, sem dúvida, elementos fundamentais, quer seja 

na fase de modelação, quer para verificação de resultados. 

2.2. Modelação a partir de imagens 

Em relação à modelação a partir de imagens, entenda-se imagens 

fotográficas, podemos enquadrá-la genericamente no que se designa por 

fotogrametria. Este tipo de modelação pode ser feito com base em imagens 

especificamente obtidas e controladas para o efeito. Porém, face ao 

desenvolvimento exponencial dos procedimentos computacionais 

(software e hardware), é hoje possível utilizar praticamente qualquer 

imagem fotográfica, convertida para formato digital, para dela extrair, 

posteriormente, informação métrica acerca da cena nela representada. 

Como já foi dito, podem tomar-se como ponto de partida várias 

possibilidades: 

2.2.1. Modelação a partir de uma imagem 

Na modelação feita a partir de uma única imagem, para a qual existem 

vários métodos estudados, normalmente híbridos entre fotografia e 

geometria que impõem restrições à estrutura da cena, a perspectiva e a 

posição da câmara são duas das variáveis mais importantes. 

Alguns dos métodos de processamento destas imagens solitárias deram 

origem a programas informáticos que, de uma forma mais imediata, 
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permitem ao utilizador realizar a reconstituição tridimensional a partir de 

uma única imagem. 

Segundo (Aguilera, Lahoza, & Codesb, s.d.), 3D Builder, Photomodeler, 

Canoma, Image Modeler, SolidFit, Photo3D ou SV3Dvision são programas 

que, usando métodos diversos, permitem realizar modelações 

tridimensionais a partir de uma única imagem, mesmo que não tenham 

sido especificamente criados para o efeito, como é o caso do 3D Builder ou 

do Photomodeler. 

Para além disso, e apesar de resultar num produto 2D, pode também 

considerar-se a rectificação de imagens como elemento de modelação 

tridimensional, já que permite a aferição de dimensões e relações espaciais 

entre objectos fundamentais para o processo de modelação tridimensional. 

Acerca deste assunto, não pode deixar de referir-se o trabalho 

desenvolvido por (Mateus L. M., 2007), onde é apresentado um método de 

rectificação de imagens através da utilização de rotinas em AutoLisp para 

utilização no programa AutoCAD e posteriormente aplicado em (Mateus, et 

al., 2008). 

Mais recentemente, também o programa Google Sketchup1 acabou por 

incorporar uma ferramenta chamada “Photo Match”, que permite ao 

utilizador reconstituições tridimensionais a partir de uma ou mais imagens, 

através da marcação dos seus pontos de fuga e da linha do horizonte e 

ainda da definição de uma medida de referência. 

2.2.2. Modelação a partir de um par de imagens 

No que diz respeito à modelação feita a partir de um par de imagens que 

representem a cena a restituir tridimensionalmente, pode dizer-se que é aí 

que assenta o procedimento fotogramétrico clássico, quer no caso 

terrestre, quer no caso aéreo. Essa restituição pode fazer-se através da 

faculdade de percepção estereoscópica, o que implica utilizadores 

altamente especializados e adestrados, ou simplesmente através da 

triangulação espacial identificando pontos homólogos nas duas imagens. 

Efectivamente, a fotografia aérea, tem sido desde sempre usada para 

modelação tridimensional topográfica, dando vida essencialmente a cartas 

                                                             
1 (http://www.sketchup-ur-space.com/july11/history-of-sketchup.htm) 

http://www.sketchup-ur-space.com/july11/history-of-sketchup.htm
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a duas dimensões, mas também, mais recentemente, a modelos 

tridimensionais de curvas de nível em formato vectorial CAD. 

“Os voos fotogramétricos são planeados de modo a que se venha a obter 

uma cobertura da zona a levantar constituída por fotografias verticais 

(idealmente nadirais) na qual as fotografias sucessivas apresentem uma 

zona de sobreposição ou seja, a mesma zona da superfície terrestre deverá 

ser captada e registada em duas (ou mais) imagens distintas.” (Redweik, 

2007), como demonstrado na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 5: Simulação esquemática de captura de fotografias aéreas sobrepostas 

retirada de: (Redweik, 2007) 

 

 

E sintetizado desta forma: 

             

Ilustração 6: Esquema de captação de imagens com sobreposição e resultado dessa sobreposição 

retirada de: (Juang & Fuh, 2004) 
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Esta duplicação permite a reconstituição tridimensional dos objectos 

fotografados: 

 

Ilustração 7: Modelação tridimensional de terreno a partir de cruzamento de fotografias paralelas 

retirada de: (http://genoma0110010.files.wordpress.com/2008/11/ima-04.jpg%3Fw%3D460) 

 

Os planos de voo são traçados para que sejam feitas fiadas, que são linhas 

de voo paralelas, seguidas pelo avião que transporta a câmara fotográfica 

que, por sua vez, efectua a captação das imagens. 

A distância entre as linhas de voo é a suficiente para existir sobreposição 

lateral das fotografias em 30%. 

Para além disso, a velocidade dos disparos sucessivos é calculada para que 

exista sobreposição de 60% da imagem com a imagem seguinte e os 

mesmos 60% com a imagem anterior, como se mostra esquematicamente 

na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 8: Sobreposição de provas em fiadas paralelas 

retirada de: (Butler & al., 1986) em (http://www.fao.org/docrep/003/T0390E/T0390E08.htm) 

http://genoma0110010.files.wordpress.com/2008/11/ima-04.jpg%3Fw%3D460
http://www.fao.org/docrep/003/T0390E/T0390E08.htm
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As fotografias aéreas assumem assim, um papel preponderante na 

materialização tridimensional de modelos, não só os tradicionais 

topográficos de grande escala como, cada vez mais, de objectos muito mais 

pequenos, como edifícios ou elementos ornamentais das cidades. 

Este alargar de âmbito de utilização deve-se sobretudo ao 

desenvolvimento, quer ao nível da capacidade de processamento dos 

computadores actuais, (Juang & Fuh, 2004), quer das aplicações e 

programas informáticos que esse aumento de capacidade permitiu. 

A crescente importância deste tipo de informação é também apontada 

como causa para esse alargamento, com aplicações práticas no campo da 

cartografia, planeamento urbano, construção, ambiente, comunicações, 

transportes, energia, cadastro, turismo físico e virtual (Suveg & Vosselman, 

2000). 

No entanto, e provavelmente instigadas pela falta de detalhe conseguido a 

partir das fotografias aéreas, principalmente ao nível da reconstrução de 

edifícios, (Suveg & Vosselman, 2003), as investigações mais recentes têm 

incidido sobretudo nesta ampliação de escala da fotografia aérea mas, 

continuando a não ser um processo eficaz per si, aparece normalmente 

associado a outros processos (Suveg & Vosselman, 2003). 

2.2.3. Modelação a partir de múltiplas imagens 

Por outro lado, e por razões relacionadas com o custo elevado e a grande 

especificidade técnica inerente ao manuseamento da grande maioria dos 

aparelhos, como por exemplo os scanners a laser, tem-se vindo a tentar 

devolver à fotografia o seu papel cimeiro na reconstituição tridimensional, 

transportando-a até à possibilidade de geração automática de nuvens de 

pontos no espaço, até aqui só possíveis de realizar com os lasers de 

varrimento. 

Efectivamente, com o desenvolvimento das ciências computacionais, 

passou a ser possível tratar várias imagens em bloco, isto é, passou a ser 

possível orientar simultaneamente várias imagens com base em pontos 

notáveis, identificados nessas mesmas imagens. A restituição 

tridimensional pode ocorrer por pares, através da estereoscopia, ou 

identificando pontos em mais que duas imagens. Esta possibilidade permite 
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que as posições dos pontos no espaço sejam estimadas com maior 

precisão. Esta geração automática surge como resultado de vários estudos 

e trabalhos desenvolvidos no âmbito da programação computacional, como 

o VisualSFM1. 

Existem hoje, disponíveis em regime de utilização livre na Internet, algumas 

ferramentas bastante eficazes que utilizam princípios semelhantes para 

atingir o mesmo resultado, nuvens de pontos espalhados no espaço, dando 

forma ao objecto tridimensional directamente a partir de fotografias, como 

o “Photosynth2” ou o “My 3D Scanner3”. 

Sendo estes processos, no entanto e fundamentalmente, exercícios de 

geometria e cálculo matemático de rectificação perspéctica, acabam por 

estar sujeitos a um conjunto de condicionantes que podem ou não ser 

impeditivos do atingir de um bom resultado, uma completa reconstituição 

tridimensional do objecto. 

Apesar de ser possível fazer uma modelação tridimensional a partir de uma 

única fotografia, os processos SFM (Structure From Motion) automatizados 

implicam que haja mais do que uma imagem, de forma a existir 

sobreposição e vários pontos de vista para o mesmo objecto, permitindo 

assim uma muito mais completa e fiel reconstituição. 

Esta especificidade do processo leva-nos ao limiar do cinema como 

sequência de imagens representando objectos ou conjuntos de objectos. 

No entanto, de todas as técnicas de realização conhecidas, só uma parece 

ser compatível com as exigências do processo, o “travelling” de câmara. 

Não há registo de utilização bem sucedida de sequências panorâmicas nem 

com recurso a “zoom” e as de câmara fixa só resultam se o objecto que se 

pretende reconstituir se deslocar, apresentando vários ângulos de si 

próprio. Quando tal não acontece, o resultado prático da câmara fixa é 

semelhante ao de uma única imagem fotográfica. 

2.2.4. Métodos manuais, semi-automáticos e automáticos 

O processamento fotogramétrico pode subdividir-se, no que diz respeito 

aos métodos operativos, em métodos manuais, semi-automáticos e 

automáticos. Fala-se de métodos manuais quando todo o trabalho de 

                                                             
1 http://homes.cs.washington.edu/~ccwu/vsfm/ 
2 http://photosynth.net/ 
3 http://www.my3dscanner.com/ 

http://homes.cs.washington.edu/~ccwu/vsfm/
http://photosynth.net/
http://www.my3dscanner.com/
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marcação e identificação de pontos sobre as imagens é feito pelo operador 

humano, (ex.: software Photomodeler). Fala-se de métodos semi-

automáticos quando parte da correlação entre imagens é feita de modo 

automático, por exemplo, na reconstrução de superfícies dados os 

perímetros, (ex.: software Image Master). Fala-se de métodos automáticos 

quando a maior parte, ou a totalidade do processo de reconhecimento de 

imagens e reconstrução tridimensional é levado a cabo de modo 

automático através de técnicas de análise e processamento de imagem 

(através de algoritmos do tipo SIFT, SIFT-GPU ou outros). Enquadram-se 

nestes métodos, as metodologias SFM (Structure From Motion) em que se 

pode lidar simultaneamente com centenas de imagens fotográficas ou com 

sequências de vídeo. As etapas de processamento consistem em: 

- análise das imagens 

Em que é feita a leitura da orientação interna de cada uma das imagens, ou 

seja, do posicionamento da câmara em relação à imagem. 

- detecção de pontos conspícuos nas imagens 

- correlação entre imagens 

Em que se localizam pontos homólogos em várias imagens. 

- orientação relativa das imagens 

Em que são estimadas as posições relativas entre câmaras, localizando-as 

em relação ao objecto e criando assim vários sistemas de triangulação que 

permitem, não só efectuar a modelação do objecto, como também corrigir 

possíveis distorções nas imagens. 

-eventual determinação da orientação externa ou referenciação do 

objecto no espaço  

- reconstrução tridimensional (em geral sob a forma de nuvens de pontos). 

Por sua vez, a reconstrução pode ocorrer em duas etapas: 

- reconstrução esparsa 

- reconstrução densa 

Os trabalhos desenvolvidos por (Ferreira, 2012) e (Mateus L. M., 2012), 

apresentam de forma bastante clara o processo descrito acima. 
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3. OBJECTO DE ESTUDO E RECOLHA DE DADOS 

“ (...) 

Mas, de repente, um muro de cimento 

Interrompeu o canto 

De um rio que corria 

Nos ouvidos de todos. 

E um Letes de silêncio represado 

Cobre de esquecimento 

Esse mundo sagrado 

Onde a vida era um rito demorado 

E a morte um segundo nascimento.” 

 
Miguel Torga, Requiem1 
(Torga, 1977) 

3.1. Apresentação do objecto de estudo 

No nosso caso, como estímulo adicional e dada a escassez de investigação 

realizada a este nível, procurou-se um local desaparecido, inexistente 

actualmente mas que existiu no passado, ou seja, um ex-lugar, inacessível a 

não ser em condições muito especiais que optámos por não procurar ou 

utilizar. 

A aldeia submersa de Vilarinho da Furna2. 

 

Ilustração 9: Albufeira de Vilarinho da Furna 

autoria própria através de “Microsoft ICE”. 2012 

3.2. Delimitação do Universo de estudo 

A aldeia de Vilarinho da Furna era “uma pequena aldeia da freguesia de S. 

João do Campo, situada no extremo nordeste do concelho de Terras de 

                                                             
1 Este poema foi escrito em 1976 junto às margens da Albufeira de Vilarinho das Furnas. 
2 Será normal encontrar-se, no decorrer da presente dissertação, referência ao nome da aldeia em 
ambas as formas, Vilarinho da Furna e Vilarinho das Furnas. 
Segundo Manuel de Azevedo Antunes (Antunes M. d., 2005), o nome correcto da aldeia é o primeiro, no 
singular, pelo que esse será o nome por nós adoptado. 
Todas as referências ao nome no plural são resultado de citações ou utilização dessa designação por 
outras entidades. 
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Bouro, distrito de Braga, na Peneda Gerês, vizinha de Espanha.” (Antunes 

M. d., 2005). 

No início da década de 70 do século XX, o vale em que esta aldeia se 

encontrava, depois de marcado pelo Plano Nacional de Barragens como 

local a submergir, transformou-se no leito da Albufeira que alimenta a 

hidroeléctrica construída no local. 

 

 

Ilustração 10: Planta e cortes da barragem de Vilarinho das Furnas 

adaptada de (Melo & Gomes, 1992) 

 

O processo foi conduzido com medidas mínimas de salvaguarda da 

memória e património do local, e as principais diligências que foram feitas, 

ao nível do levantamento e catalogação, foram realizadas pela Hidro-

Eléctrica do Cávado, fundida mais tarde no grupo EDP. 

O processo iniciado com o anúncio da obra até ao enchimento efectivo da 

albufeira foi fulminante, restando à população local cerca de um ano para 

desmantelar o possível e deslocar os seus haveres para outros locais, e a 

alguns documentaristas e estudiosos o mesmo tempo para captar, recolher 

e efectuar o levantamento de 1900 anos de história que deram forma à 

aldeia. 
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Ilustração 11: Fotografia aérea da barragem de Vilarinho das Furnas 

retirada de (Melo & Gomes, 1992) 

 

Depois do enchimento efectivo da albufeira e inauguração do paredão em 

1972 pelo então Presidente da República, Américo Tomás, a aldeia de 

Vilarinho da Furna deixou de existir como tal, e transformou-se num 

conjunto de ruínas de granito submersas pelas águas da barragem. 

Depois disso, restaram apenas três formas de visitar o lugar. 

A primeira, através da prática de mergulho, tendo vindo a ser desenvolvido 

no local o conceito de museu subaquático. 

A segunda, esperando por um ano de seca extrema e pelo abaixamento das 

águas da barragem até cotas que permitam a emersão das construções. 

A terceira, através dos escassos suportes de memória que sobreviveram até 

aos nossos dias. 

Testemunhos, objectos, publicações, cartas, gravuras, fotografias, filmes, 

documentos, são alguns desses suportes. 

Estes encontram-se sobretudo no Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna, 

em Campo de Gerês, mas também espalhados por instituições e 

particulares um pouco por todo o país. 

3.3. Relato dos processos envolvidos na recolha 

Da pesquisa que foi feita em busca da informação disponível sobre a aldeia, 

interessava-nos sobretudo a recolha de elementos gráficos. 

Essa recolha foi iniciada na cidade de Terras de Bouro, sede do concelho ao 

qual pertenceu a aldeia e onde se tentou, junto do Departamento de 
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Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal de Terras de Bouro (DPU-

CMTB) recolher toda a informação que aí pudesse haver disponível. 

Procuraram-se sobretudo mapas ou cartas anteriores a 1970, 

levantamentos topográficos, fotografias. 

Fomos informados da não existência de qualquer tipo de material dessa 

época, muito anterior a qualquer Carta de Ordenamento de Território ou 

Plano Director Municipal. 

3.3.1. Cartas, mapas e fotografias aéreas 

Assim, no DPU-CMTB, conseguimos apenas reunir algumas fotografias 

panorâmicas, integrantes de um caderno de postais turísticos 

comercializado na cidade. 

Posteriormente, e já através de contactos telefónicos e via e-mail, 

recebemos do referido Departamento um conjunto de ficheiros de 2005 em 

formato DWG, a extensão mais usual para ficheiros de AutoCad, com o 

levantamento topográfico tridimensional, através de curvas de nível, de 

toda a área circundante à albufeira. 

Este documento teria resolvido de imediato a questão da reconstrução 

tridimensional do terreno que sustenta a aldeia, não fosse ter sido feito 

com base em informação actual o que, na prática, significa que a 

modelação do terreno termina na curva de nível correspondente à linha de 

cota máxima da albufeira, não havendo levantamento da porção submersa 

do vale. 

Esta questão repetiu-se em várias recolhas, como a modelação disponível 

na aplicação Google Earth e nas cartas mais recentes, quer corográfica, 

disponibilizada pelo IGP - Instituto Geográfico Português, de 1987, quer 

militar, disponibilizada pelo IGeoE – Instituto Geográfico do Exército, de 

1990. 

Para além destas e resultantes do processamento de fotografias aéreas 

captadas em voos realizados à época das cartas, existem no IGeoE cartas 

publicadas em 1950. 

No IGP, apesar de não existirem disponíveis cartas feitas a partir dos voos 

realizados em 1965, foram consultados os rolos fotográficos resultantes 

desses mesmos voos. 
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Essas imagens, não tendo nunca sido objecto de digitalização, acabaram 

por ser digitalizadas no local pelo técnico responsável, usando um scanner 

com um adaptador de filme 23x23cm próprio para este efeito, semelhante 

ao mostrado na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 12: Scanner de filme 23x23cm 

retirada de: (http://www.estereofoto.pt/imagens/foto7g.jpg) 

 

Dessas digitalizações resultaram dois ficheiros em formato TIF, contendo 

duas fotografias aéreas de voos paralelos. 

Para além destas, tendo definido como objectivo específico a modelação 

tridimensional de pelo menos uma área da aldeia ao nível do edifício, foi 

determinante o contacto feito com o Sr. Eng. José Franco da EDP, que 

prontamente se disponibilizou a procurar e enviar dos arquivos do Porto, 

uma cópia de uma Planta Cadastral da aldeia em suporte de papel, 

pertencente ao conjunto de estudos e levantamentos que foram feitos pela 

HICA – Hidro-Eléctrica do Cávado, para efeitos de cadastro e cálculo de 

valores de indemnização, antes da submersão da aldeia. 

A HICA foi, à época, a empresa responsável pela construção da barragem. 

Mais tarde, seria extinta e integrada na CPE – Companhia Portuguesa de 

Electricidade que daria origem à EDP. (A Electricidade em Portugal) 

http://www.estereofoto.pt/imagens/foto7g.jpg
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3.3.2. Desenhos, gravuras, levantamentos manuais 

Também determinante para este refinar da escala do modelo, foi o trabalho 

constante na monografia “Vilarinho da Furna A Memória” (Calado, 1999), 

em que, para além de plantas a vários níveis da aldeia, piso térreo e 

coberturas, nos apresenta algumas plantas morfológicas focando aspectos 

específicos da malha urbana de Vilarinho, como a localização das 

alpendoradas, rede viária e sistema aquífero. 

Para além destas, apresenta também um conjunto de cortes / alçados de 

algumas frentes de rua fundamentais, cortes transversais relacionando os 

flancos dessas mesmas ruas e alguns pormenores de organização espacial 

do interior das habitações. 

Tentou-se, em vão, encontrar os desenhos originais da autora, para 

confirmação de dados que não foram introduzidos nas cópias publicadas, 

mas tal não foi possível. 

Os contactos encetados com o fotógrafo José Pastor, que colaborou na 

realização da monografia, com os herdeiros da autora e com a Escola 

Superior Gallaecia, onde estará depositado o seu espólio, demonstraram-se 

infrutíferos, temendo-se mesmo a perda deste seu trabalho. 

Na pesquisa que foi feita, descobriu-se ainda a existência de uma tese de 

Licenciatura em Arquitectura apresentada na ESBAP – Escola Superior de 

Belas Artes do Porto em 1971 por João Rosado Correia, da qual terão 

alegadamente saído alguns dos desenhos presentes nesta publicação. 

Todos os esforços para encontrar este trabalho foram também infrutíferos. 

Foram feitos contactos com a ESBAP que, invocando a autonomização do 

curso de Arquitectura, em 1979 mas prolongando-se até 1992 (Espírito 

Santo, 2007), não forneceu nenhuma informação sobre o assunto. 

O mesmo, e pelas mesmas razões, sucedeu com a FAUP – Faculdade de 

Arquitectura da Universidade do Porto. 

3.3.3. Fotografias isoladas 

Inseridos num modesto meio rural, pode afirmar-se com elevado grau de 

certeza, por informação obtida junto de antigos habitantes, que não existia 

uma única câmara fotográfica na aldeia antes do anúncio de construção da 

barragem e, por isso, são escassas as imagens dessa época. 
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Com o anúncio de construção da barragem acabaram por surgir algumas 

câmaras, ainda assim, aquilo que seria hoje um acontecimento hiper-

fotografado foi, na altura, apenas modestamente documentado, pelo que a 

quantidade de imagens encontradas acabou por ser mesmo mais escassa 

do que seria de supor. 

Apesar dessa limitação, foi reunido um pequeno conjunto de fotografias, 

representando vários locais e épocas distintas, essencialmente pela mão de 

particulares e digitalizadas da já referida monografia de Delmira Calado e 

da autoria do fotógrafo José Pastor. 

3.3.4. Cinema1 / Fotografias com movimento 

Existindo já a possibilidade de reconstrução tridimensional a partir de 

sequências cinematográficas e sendo, em última análise, uma sequência 

cinematográfica o mesmo que uma sucessão de imagens isoladas, a procura 

deste tipo de suporte foi sempre tida como fundamental. 

Foram identificados dois documentários realizados no período 

imediatamente antes da submersão, um deles realizado e transmitido em 

ano desconhecido (RTP, s.d.) e um outro, realizado por António Campos 

(Campos, 1971). 

O documentário da RTP, tendo sido transmitido em sinal aberto na 

televisão pública, foi gravado em VHS por um habitante local, que nos 

disponibilizou gentilmente uma cópia, já transcrita para DVD, cujos ficheiros 

têm a extensão VOB, juntamente com uma cópia do filme de António 

Campos, também em DVD (VOB). 

Este filme, no entanto, nunca foi transmitido integral e publicamente na 

televisão, tendo sido apenas transmitidos alguns excertos, integrados em 

documentários televisivos sobre a aldeia. 

Por esta razão, considerou-se fundamental efectuar um pedido de cedência 

de direitos de utilização das imagens. 

Por informação constante na monografia da Cinemateca sobre o realizador 

António Campos, (Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, 2000), 

sabia-se que o seu património havia sido doado àquela entidade na última 

fase da sua vida. 

                                                             
1 Por uma questão de simplificação de terminologia, designar-se-ão como “CINEMA”, quer os 
documentários captados em filme e posteriormente digitalizados recolhidos em suporte de DVD, quer 
os vídeos digitais descarregados do site “YouTube”. 
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Assim, foram encetados contactos com a Cinemateca e posteriormente 

com o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM) para 

disponibilização das imagens. 

Este processo, tendo sido iniciado a 13 de Março de 2012, com o primeiro 

telefonema efectuado a solicitar informações sobre como efectuar o pedido 

de utilização das imagens, continua ainda em suspenso. 

Fomos informados que o primeiro passo a dar seria fazer um pedido por 

escrito explicitando o âmbito do trabalho e acompanhado por uma 

credencial assinada pelos orientadores de mestrado. 

Este pedido contemplaria apenas a vertente de visualização das imagens. 

Tendo o pedido sido aceite pelo ANIM, fomos convidados a deslocar-nos às 

suas instalações para procedermos à visualização. 

Apesar de já ter sido feita a recuperação e transcrição da fita original para 

formato digital, a cópia disponibilizada para visualização foi apresentada 

em suporte VHS. 

Fomos informados que não seriam permitidas cópias integrais pelo que nos 

aconselharam a anotar os “time-codes” de entrada e saída dos planos 

pretendidos para posterior pedido de disponibilização. 

Foi-nos disponibilizado um Videogravador VHS com comando e a 

visualização e selecção foi feita através de “forwards” e “rewinds” manuais. 

Depois de organizadas as anotações efectuadas, efectuou-se de imediato o 

pedido de disponibilização das imagens. 

Fomos informados nessa fase que, apesar de o filme estar depositado no 

ANIM, os direitos de utilização e reprodução das imagens pertencem à 

Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), por doação dos herdeiros de 

António Campos. 

O pedido de utilização à SPA foi feito nos mesmos moldes daquele feito ao 

ANIM, com adição de uma tabela com os tempos descritos e somados dos 

planos pretendidas. 

Esses planos foram todos escolhidos por representarem locais de interesse, 

ou seja, imagens gerais ou de pormenor da componente construída da 

aldeia. 

A SPA decidiu ceder os direitos de utilização sem qualquer custo, desde que 

a sua utilização seja “(...) exclusivamente restrita ao trabalho que tem como 

objectivo a obtenção de grau de Mestre em Arquitectura na Faculdade de 
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Arquitectura da Universidade de Lisboa, não podendo ser feito uso da obra 

fora do âmbito escolar nem haver qualquer fim comercial ou cedência, dado 

que neste caso carece da autorização dos detentores dos direitos.”1 

 

Anexo A: Time Codes enviados e Declaração de Autorização SPA 

 

A autorização da SPA foi imediatamente comunicada ao ANIM, que 

posteriormente solicitou o envio dos mesmos time-codes, mas em formato 

normalizado. 

Este documento foi reenviado para o ANIM a 19 de Julho de 2012. 

Apesar de tudo, e não se tendo o processo desenrolado em tempo útil, as 

imagens utilizadas no trabalho prático que sustenta a presente dissertação 

são as recolhidas em Terras de Bouro junto de um habitante local. 

Para além deste filme, foram também encontradas no ANIM algumas 

passagens breves sobre a aldeia em magazines cinematográficos e 

pequenos filmes aí depositados. 

Apesar de visualizados, também não chegaram a ser disponibilizados, o que 

inviabilizou a sua utilização. 

Eram eles: 

- Filme “TRÊS CAMINHOS” 

- VOGA REVISTA CINEMATOGRÁFICA Nº 60 

- RIVUS PATHÉ MAGAZINE Nº 11 

Para além do material depositado no ANIM, foram-nos entregues por um 

habitante da aldeia mais dois documentários da RTP em formato DVD, 

contendo sobretudo imagens dos dois documentários já referidos 

anteriormente. 

Num desses documentários é apresentado um conjunto de filmagens fixas 

de gravuras e ilustrações mostrando ruas da aldeia. 

Para além destes, tentou-se ainda encontrar e reunir filmagens particulares 

isoladas que pudessem existir, captando, por exemplo, situações festivas da 

aldeia. 

Recorrendo ao site You Tube2, foram encontrados dois pequenos trechos 

representando situações desse tipo.  

                                                             
1 Este documento pode ser consultado em anexo 
2 http://www.youtube.com/ 

http://www.youtube.com/
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Todos os outros filmes reunidos com imagens da aldeia, quer no You Tube, 

quer em formato de DVD e comercializados no Museu Etnográfico de 

Vilarinho da Furna, foram realizados pós-submersão, contendo imagens 

essencialmente de situações em que a aldeia está a descoberto devido ao 

abaixamento das águas da barragem e também filmagens subaquáticas 

realizadas por grupos de mergulhadores que visitam o museu submerso. 

Para além destes, foi recolhido também no You Tube, um vídeo de uma 

entrevista feita ao realizador António Campos e transmitido pela RTP em 

data incerta. 

3.4. Organização dos dados recolhidos 

Assim, podemos resumir a recolha que foi feita da seguinte forma: 

Quadro 1: Seriação de material recolhido 

 tipo designação data suporte Fonte 

0 
Imagem 

aérea 

Fotografias aéreas 
e modelação 3D 

do terreno 
? 

Digital 
(skp) 

Google Earth através de 
Google Sketchup e Bing 

Maps 

1  cartografia 
Carta militar de 

1950 
1950 

Digital 
(tif e jpg) 

Arquivo pessoal - IGeoE 

2  cartografia 
Carta militar de 

1990 
1990 

Digital 
(tif e jpg) 

Arquivo pessoal - IGeoE 

3  cartografia Planta Cadastral 196? 

Papel 
(3 folhas A1 
digitalizadas 

para tif) 

Arquivo EDP 

4  
Imagem 

aérea 
Fotografia aérea 

68/12 
1965 

Digital - 
CD de dados 

(tif) 
Arquivo IGP 

5  
Imagem 

aérea 
Fotografia aérea 

50/131 
1965 

Digital 
(tif) 

Arquivo IGP 

6  cartografia Carta corográfica 1987 Papel Arquivo IGP 

7  cartografia 
Levantamento 3D 

do terreno 
2003 

Digital 
(dwg) 

DPU – CMTB 
(original do IGP) 

8  desenho 
Planta de piso 

térreo 
1970 

Papel 
(digitalizado 

para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

9  desenho 
Planta de 

coberturas 
1970 

Papel 
(digitalizado 

para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

10  desenho 
Planta de rede de 

águas 
1970 

Papel 
(digitalizado 

para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 
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 tipo designação data suporte Fonte 

11  desenho 
Cortes 

transversais de 
rua 

1970 
Papel 

(digitalizado 
para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

12  desenho 
Cortes / Alçados 
dos dois flancos 
da rua principal 

1970 
Papel 

(digitalizado 
para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

13  desenho 

Perspectiva de 
conjunto com 
localização de 
alpendoradas 

1970 
Papel 

(digitalizado 
para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

14  desenho 

Planta e corte / 
alçado de 

pormenor urbano 
– Eira comunal 

1970 
Papel 

(digitalizado 
para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

15  desenho 

Plantas de 
interiores, Cortes 
e Alçados de duas 

casas da aldeia 

1970 
Papel 

(digitalizado 
para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

16  fotografia 
Conjunto 

fotográfico 
várias 

Digital 
(jpg) 

Arquivo pessoal de Manuel 
Antunes 

17  fotografia 
Conjunto 

fotográfico 
várias 

Papel 
(digitalizado 

para jpg) 

Monografia 
“Vilarinho da Furna A 

Memória” de Delmira Calado 

18  cinema 

Documentário 
RTP 

“Aqui havia uma 
aldeia... Vilarinho 

das Furnas” 

? 
Digital 

(DVD - vob) 
Arquivo pessoal de habitante 

de Terras de Bouro 

19  cinema 

Documentário 
“Vilarinho das 

Furnas” de 
António Campos 

1971 
Digital 

(DVD - vob) 
Arquivo pessoal de habitante 

de Terras de Bouro 

20  cinema 
Documentário 

RTP2 – Programa 
“BOMBORDO” 

? 
Digital 

(DVD - vob) 
Arquivo pessoal de Manuel 

Antunes 

21  cinema 

Documentário 
RTP MEMÓRIA – 

Programa 
“VIAGEM NO 

TEMPO” 

? 
Digital 

(DVD - vob) 
Arquivo pessoal de Manuel 

Antunes 

22  cinema 

Documentário 
“Vilarinho da 

Furna – Memórias 
de uma aldeia” de 
Fernando Curado 

Matos 

1980 
Digital 

(DVD - vob) 
Museu Etnográfico de 

Vilarinho da Furna 

23  cinema 
“Vilarinho das 

Furnas, de Antnio 
Campos, 1971” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=hzWqhgPx7jk 

24  cinema 
“Vilarinho das 

Furnas antes da 
barragem 1965” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=kCXrwl2rrcw&featur

e=related 

25  cinema 
“vilarinho das 

furnas” 
? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=8WKjZPCnnzQ&featu

re=related 

26  cinema 
“Vilarinho das 
Furnas EML” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=xnGIVPbyJ4o 

http://www.youtube.com/watch?v=hzWqhgPx7jk
http://www.youtube.com/watch?v=hzWqhgPx7jk
http://www.youtube.com/watch?v=kCXrwl2rrcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kCXrwl2rrcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kCXrwl2rrcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8WKjZPCnnzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8WKjZPCnnzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8WKjZPCnnzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xnGIVPbyJ4o
http://www.youtube.com/watch?v=xnGIVPbyJ4o
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 tipo designação data suporte Fonte 

27  cinema 
“Ruinas de 

Vilarinho das 
Furnas   Gers” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=dcXEwXyK138&featu

re=related 

28  cinema 
“aldeia Vilarinho 

das furnas” 
? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=uvsmOWjr4FE&featu

re=related 

29  cinema “Vilarinho” ? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=1qV9ipCsgW8&featu

re=related 

30  cinema 
“Tradio dos Reis 

em Vilarinho” 
? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?NR=1&feature=endscre

en&v=xKFtDFuEGUA 

31  cinema 
“Vilarinho da 

Furna a preto e 
brancowmv” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=hhQxD0el_54 

32  cinema 
“Vilarinho da 

Furna 
14032010wmv” 

? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=9ZjI4gQ20CI 

33  cinema 
“Vilarinho das 

Furnas” 
? 

YOU TUBE 
(download e 

conversão para 
mpg) 

http://www.youtube.com/w
atch?v=DF_FxbfVaw4 

NOTA 1: Imagens de todos os documentos podem ser encontradas em anexo. 

NOTA 2: As fichas técnicas dos documentos com a designação de cinema podem ser encontradas em anexo. 

 

Anexo B: Documentos recolhidos 
 

Anexo C: Fichas técnicas 

3.5. Informação complementar acerca dos dados recolhidos 

3.5.1. Cartografia 

Todos os elementos cartográficos são referentes, no que diz respeito à 

planimetria, à folha nº 30 da carta 1:25000 do IGeoE, sistema Hayford-

Gauss-Lisboa de referência para o território nacional. 

Sendo a referência para a altimetria o Marégrafo de Cascais. 

A principal diferença entre a cartografia civil e militar é o ponto de origem, 

que, na cartografia civil está localizado no centro do território nacional, em 

Melriça e na cartografia militar está localizado num ponto fictício a Oeste 

do cabo de S. Vicente, a uma distância de 300Km Sul e 200Km Oeste do 

ponto central, como pode observar-se na seguinte ilustração: 

http://www.youtube.com/watch?v=dcXEwXyK138&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcXEwXyK138&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dcXEwXyK138&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uvsmOWjr4FE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uvsmOWjr4FE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uvsmOWjr4FE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1qV9ipCsgW8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1qV9ipCsgW8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1qV9ipCsgW8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=xKFtDFuEGUA
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=xKFtDFuEGUA
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=xKFtDFuEGUA
http://www.youtube.com/watch?v=hhQxD0el_54
http://www.youtube.com/watch?v=hhQxD0el_54
http://www.youtube.com/watch?v=9ZjI4gQ20CI
http://www.youtube.com/watch?v=9ZjI4gQ20CI
http://www.youtube.com/watch?v=DF_FxbfVaw4
http://www.youtube.com/watch?v=DF_FxbfVaw4
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Ilustração 13: Análise dimensional e cartográfica do território português 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” e “Adobe Photoshop”com base de imagem adaptada de: 

(http://www.igeoe.pt/produtos/coberturas_fotograficas_2005.zip) 

 

Em que: 

O ponto A localiza o limite da folha mais a Norte do território. 

O ponto B localiza a folha 30, em estudo. 

O ponto C localiza o ponto de origem das coordenadas civis, sistema 

adoptado neste trabalho. 

O ponto D localiza o ponto de origem das coordenadas militares. 

As folhas da carta nº30, 1:25000 do IgeoE, têm uma dimensão de 16Km x 

10Km, de onde podemos perceber que a distância desta folha ao ponto de 

origem é de aproximadamente 230Km. 

http://www.igeoe.pt/produtos/coberturas_fotograficas_2005.zip
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Ilustração 14: Localização da folha nº 30, 1:25000 do IgeoE, ponto B da figura anterior 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” e “Adobe Photoshop”com base de imagem adaptada de: 

(http://www.igeoe.pt/produtos/coberturas_fotograficas_2005.zip) 

 

1 - Informação digital retirada de Google Earth1 através de Google 

Sketchup  

Apesar de ser possível georeferenciar a informação disponibilizada pela 

aplicação através do comando “add location” no Sketchup, o sistema de 

eixos definido pelo programa é situado no centro da porção de território 

descarregado. 

Este facto dificulta bastante o relacionamento directo com o sistema 

cartográfico nacional e, por conseguinte, com os elementos cartográficos, 

por falta de pontos de referência que permitam a sua sobreposição. 

2 - Cartografia digital do IGP e disponibilizada pelo DPU-CMTB2: 

Dois ficheiros representando cada um deles uma folha com ¼ da folha nº 

30, 1:25000 do IGeoE, com os números 30.2 e 30.4, em formato de 

extensão DWG. 

Curvas de nível de 5 em 5 metros 

Projecção de Gauss, Elipsóide de Hayford, Datum 73 (Melriça) 

Datum Altimétrico – Marégrafo de Cascais 

Origem das Coordenadas Rectangulares – Ponto Central 

 = 39° 40'     = 8° 07'  54,862'' W de Greenwich 

Falsa origem: 180,598m W e 86,990m N do Ponto Central 

Escala 1:10000 

  

                                                             
1 http://www.google.com/earth/index.html 
2 Constante nos documentos 

http://www.igeoe.pt/produtos/coberturas_fotograficas_2005.zip
http://www.google.com/earth/index.html
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3 - Fotografias aéreas1: 
 

 

Anexo D: Termo de compromisso IGP 

 

- Fotografia 1 

Ano: 1965, Escala: 1/15000, Rolo 27-08-1965, Fiada ?, nº de prova 12 

- Fotografia 2 

Ano: 1965, Escala: 1/15000, Rolo ?, Fiada ?, nº de prova 131 

Apesar de se desconhecer o número das fiadas das fotografias recolhidas, 

sabe-se, no entanto, que estas deverão ser paralelas, já que existe uma 

sobreposição do conteúdo das imagens. 

Embora não sendo respeitante ao voo de 1965, pode perceber-se a escala e 

os esquemas de captação desse tipo de voos, traduzidos em fiadas, pela 

observação da ilustração seguinte: 

 

Ilustração 15: Esquema de cobertura fotográfica aérea do norte de Portugal efectuada em 2010 

adaptada de: (http://www.igeo.pt/produtos/cartografia/pdfs/voo_2010.pdf) 

 

Esta ilustração regista uma cobertura aérea de 2010 com linhas paralelas 

que representam as fiadas, e pontos sobrepostos a essas linhas que 

representam os pontos de disparo da câmara, também chamados de provas 

(de contacto). 

Grande parte da produção de cartas, quer seja efectuada pelo IGP, quer 

seja pelo IGeoE, é baseada na estereorestituição feita a partir de fotografias 

aéreas. 

 

4 - Cartografia militar (IGeoE): 

Curvas de nível de 10 em 10 metros. 

Nome do Sistema de Referência: Coordenadas Militares (Datum Lx) 

Código do Sistema de Referência: EPSG: 20790 

Tipo de Representação Espacial: Escala Equivalente (denominador): 25000 

                                                             
1 Informação presente em: “Termo de compromisso para utilização de informação geográfica oficial” em 
anexo, e nas próprias fotografias. 

http://www.igeo.pt/produtos/cartografia/pdfs/voo_2010.pdf
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Idioma do CDG: por Categoria Temática: imageryBaseMapsEarthCover; 

intelligenceMilitary;  

Descrição da Extensão: Esta folha (nº 30) abrange parte da zona Germil 

(Ponte da Barca), totalizando cerca de 16x10km2 de área de folha. 

Rectângulo Envolvente: W: -8.32574815319°, E: -8.13314395261°, S: 

41.73924877750°, N: 41.82944498190°. 

 

Ilustração 16: Carta militar 1/25000 correspondente à folha nº 30 

retirada de: (http://www.ml-datos.com/4/ficheros/mapas/portugal-25k/) 

3.5.2. Desenho 

A monografia “Vilarinho da Furna A Memória” (Calado, 1999), documento 

base para a composição do conjunto “Desenho” utilizado neste trabalho, 

tem 81 páginas de texto, fotografia e desenho de levantamento rigoroso e 

executado à mão. 

Começa por introduzir o local e depois da página 18, a aldeia. 

O seu formato 25x25cm permite desdobragens do lado direito, páginas 

ímpares, para atingir os 75cm de comprimento de folha, correspondentes a 

3 páginas. 

Estas páginas são usadas essencialmente para composições de fotografia na 

página da esquerda e desenho nas duas páginas à direita, como mostra a 

seguinte ilustração: 

http://www.ml-datos.com/4/ficheros/mapas/portugal-25k/
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Ilustração 17: Composição das páginas de desenhos 

retirada de: (Calado, 1999) 

 

Apesar da coerência na composição gráfica dos desenhos constantes nesta 

publicação, não existe qualquer relação posicional nem de escala entre 

eles. 

Da mesma forma, nenhum dos desenhos se faz acompanhar de escala 

gráfica ou numérica e desconhece-se a origem da cartografia que terá 

servido de base aos desenhos de conjunto. 

Foram testadas várias sobreposições e comparações para tentar encontrar 

a lógica dimensional por trás da composição gráfica da publicação, mas 

nenhuma das tentativas se mostrou conclusiva. 

Nesta fase, e apesar de significar a subversão total dos princípios inerentes 

aos objectivos deste trabalho, não podemos deixar de referir que, por 

várias vezes, se pôs em questão a validade ou não de uma deslocação ao 

local para uma medição de referência. 

Qualquer coisa teria servido; um comprimento de fachada, uma largura de 

porta, a dimensão de uma pedra, e grande parte do trabalho prático teria 

seguido um rumo totalmente diferente. 

Felizmente, e dado o facto de o local não ser acessível, conseguiu manter-se 

a fidelidade aos princípios do trabalho; a reconstituição tridimensional 

baseada apenas em material recolhido, sem aceder ao local. 

Assim, serão testadas, no decorrer do trabalho, variadas sobreposições e 

possibilidades de concordância entre estes elementos e o restante material 

recolhido, afim de tentar perceber e resolver o problema/enigma das 

escalas nestes desenhos. 

 



 
 

38 

3.5.3. Fotografia 

Do conjunto de fotografias pré-submersão recolhidas, destacam-se algumas 

vistas de conjunto, como a representada na ilustração 17, da autoria de 

José Pastor e constante na já referida monografia “Vilarinho da Furna A 

Memória” (Calado, 1999), captada a partir do flanco Oeste da aldeia. 

Para além desta podem encontrar-se, ainda nessa monografia, algumas 

vistas de pormenores de rua e de duas das três pontes que existiam nas 

imediações ou dentro da aldeia. 

Da autoria de Manuel Antunes e disponibilizadas pelo próprio, destacam-se 

cinco vistas panorâmicas de conjunto, uma vista de Sul bastante longínqua 

e uma outra de Noroeste, ambas com cor, para além de duas captadas do 

flanco Este, sendo uma delas captada de uma posição mais a Norte, ou seja, 

Nordeste, todas sem cor, e uma última, também sem cor, repetindo a 

posição Noroeste de uma das fotografias com cor. 

Para além destas, foram ainda disponibilizadas quatro fotografias sem cor 

de pormenores de rua da aldeia. 

Estes pormenores representam sobretudo a rua principal, eventualmente a 

zona mais bem representada da aldeia. 

Para além deste pequeno conjunto, recorde-se que os documentos de 

cinema recolhidos e convertidos em fotogramas poderão também ser 

considerados e usados como imagens fotográficas. 

3.5.4. Cinema 

Com efeito, as sequências cinematográficas representam um gigantesco 

manancial de informação para um trabalho de reconstituição 

tridimensional, especialmente quando esse lugar deixou de existir ou 

deixou de estar acessível. 

Esse manancial surge-nos a partir das suas duas formas básicas, a imagem 

isolada (frame) e a sequência de imagens em movimento, à qual podemos 

acrescentar uma terceira, de referência informativa simples, apenas para 

consulta e sem utilização efectiva das imagens. 

A utilização efectiva destas imagens nas suas duas formas é hoje possível 

devido ao aparecimento de programas informáticos que interpretam esses 

dois formatos transformando-os em informação tridimensional ou 
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permitindo essa transformação por métodos manuais ou, eventualmente, 

automáticos. 

A análise do modo de funcionamento desses programas informáticos 

transporta-nos para um dos níveis mais básicos da criação cinematográfica, 

aquele onde são definidas as técnicas de realização. 

As técnicas mais básicas, no que diz respeito à captação de imagens, são as 

que usam câmara fixa sem movimento, câmara fixa com rotação, também 

chamada de Panorâmica, câmara fixa com alteração da distância focal, 

também chamada de Zoom e, por fim, captação com deslocação da câmara, 

também chamado de “Travelling”1. 

Sabendo à partida, por experiências realizadas paralelamente a este 

trabalho, que o Travelling deveria ser a técnica com mais probabilidades de 

dar bons resultados nas reconstituições tridimensionais, por ser a única 

técnica que permite a captação de imagens do mesmo objecto a partir de 

diferentes pontos de vista, foram realizadas as conversões das sequências 

de filme para imagens isoladas ou frames e foi feita uma análise, plano a 

plano, identificando, não só as técnicas de captação utilizadas, mas também 

o potencial das imagens para outros tipos de reconstituição, 

nomeadamente a feita a partir de imagens isoladas ou a colagem de 

panorâmicas para criação de imagens 360. 

Da análise feita2 podem destacar-se os seguintes dados para os dois filmes 

principais: 

 

Quadro 2: Documentário RTP (VOB1) – Decomposição 

VOB1 (documento 18) 

Tempo de 
filme 

Total de 
Frames 

Frames 
seleccionados 

Tempo 
seleccionado 

Quantidade de 
planos 

1h6m15s 99420 11762 0h8m10s 66 

 
Dos 66 planos seleccionadas: 

Planos de 
câmara 

fixa 

Planos 
panorâmicas 

Planos 
com Zoom 

Planos com 
mais de 1 

ângulo 
Travelling Outros 

24 39 1 0 2 0 
 

 

                                                             
1 “O Travelling foi descoberto em Veneza em 1896 quando um operador de câmara dos irmãos Lumiére 
um dia se lembrou de montar uma câmara numa gôndola para filmar as fachadas dos edifícios que 
ladeiam o grande canal”. (Kuyo, 2010) 
2 O conteúdo detalhado e completo desta análise pode ser consultado em anexo. 
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Quadro 3: Documentário A. Campos (VOB2) – Decomposição 

VOB2 (documento 19) 

Tempo de 
filme 

Total de 
Frames 

Frames 
seleccionados 

Tempo 
seleccionado 

Quantidade de 
planos 

1h16m33s 114812 21443 0h14m53s 82 

 
Das 82 planos seleccionadas: 

Planos de 
câmara 

fixa 

Planos 
panorâmicas 

Planos 
com Zoom 

Planos com 
mais de 1 

ângulo 
Travelling Outros 

40 28 4 1 4 5 

 

Anexo E: Análise detalhada dos documentos cinematográficos 

 

De um total de seis travellings encontrados, apenas dois, no filme de 

António Campos (VOB2), são dignos de nota e de exploração detalhada, já 

que, dos restantes quatro, três apresentam deslocações mínimas, feitas 

provavelmente apenas pela amplitude de braço do operador. 

O último, apresentando deslocação efectiva de câmara, localizada 

provavelmente a bordo de uma carroça de bois, o que seria uma boa forma 

de conseguir um travelling, centra-se, no entanto, numa outra carroça que 

segue à sua frente e que monopoliza o plano de filmagem, não deixando 

espaço em cena para a “deslocação” do cenário, o mais importante para o 

tipo de resultado procurado. 

Os dois planos captados com travelling efectivo de câmara e considerados 

de interesse são duas filmagens realizadas a partir de um helicóptero e que 

mostram uma parte da aldeia vista de cima e em movimento. 
 

A conversão em fotogramas foi feita recorrendo a um programa 

informático, o “Free Video to JPG Converter”1 do pacote Freestudio da 

empresa Videosoft, que permite várias opções de captura de imagens: 

- 1 captura por cada 10, 30, 50, 100, 500 ou 1000 quadros (frames) 

- 1 captura por cada 1, 2, 5, 10 ou 20 segundos 

- um total de 10, 20, 50, 100 ou 500 capturas por filme 

- todos 

Não se especifica se a opção “todos” corresponde aos clássicos 24fr/seg, 

por isso foi criada, nesta fase, uma folha de cálculo para conversões “tempo 

de filme – nº de frames” e vice-versa. 

                                                             
1 http://www.dvdvideosoft.com/ 

http://www.dvdvideosoft.com/
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Também se tentou perceber se o processo de conversão implicava perda ou 

não de nº de frames. Os resultados desta análise e a tabela de conversão 

podem ser consultados em anexo. 

 

Anexo F: Conversões filme-frame 

 

Dado o interesse em ter disponíveis todas as imagens e ângulos possíveis, 

foi escolhida, para todos os documentos, a última opção disponibilizada 

pelo programa, todos os frames. 

Um dos problemas encontrados depois da decomposição dos planos em 

fotogramas foi a descoberta de um grande número destes fotogramas com 

distorções na informação visual. 

 

Ilustração 18: Exemplo de distorção em fotograma de VOB2 

retirada de: (Campos, 1971) 

 

Estas distorções, que aparecem com uma cadência bem definida1, foram 

detectadas essencialmente no filme de António Campos, em que existiu 

claramente um processo de passagem de analógico para digital. 

Este foi, efectivamente, o caso mais flagrante desta cadência, que resultou 

na inutilização de 32% dos fotogramas previamente seleccionados, mas 

também foram detectadas situações semelhantes nos outros filmes. 

Porém, nestes casos não foram aparentemente identificadas cadências 

certas, levando a crer que se pudesse apenas tratar de casos de “fillage” ou 

desfocagem instantânea por movimento rápido da câmara, que depois 

dessem origem a distorções na conversão para digital. 

Estas suposições não chegaram a ser confirmadas por seguirem um rumo 

que por certo levaria a outro tipo de trabalho que não aquele a que nos 

havíamos proposto. 

                                                             
1 A cadência detectada é de 12 frames bons seguidos de 12 frames com distorção. 



 
 

42 

3.6. Classificação e selecção 

Tendo em conta o tipo e quantidade de documentos recolhidos, deverá ser 

feita, de seguida, uma identificação do conteúdo relevante em cada um 

deles tentando perceber em quais poderão existir dados redundantes. 

Deverá também ser criado um sistema simples de classificação com o 

intuito de permitir a conclusão sobre quais os elementos a manter e usar 

ou, simplesmente, ignorar. 

3.6.1. Cartografia 

Quadro 4: Classificação primária de documentos Cartográficos ou derivados 

 
Designação 

interna 
Escala Conteúdo relevante 

Classificação 
(0-5)

1
 

Redundância 
com: 

Resultado 

0 
06VF010307 

GET 
1/1 

a) Fotografia aérea da 
zona da albufeira 

0 

Foto  aérea 
Bing Maps

2
 

(melhor 
qualidade) 

USAR 
imagem 

BING 

b) Modelação 3D da zona 
da albufeira 

0 7a) NÃO USAR 

1  
06VF010301 

CMIL1950 
1/25000 

a) Curvas de nível acima 
da cota de água 

0 2a/6a/7a NÃO USAR 

b) Curvas de nível abaixo 
da cota de água 

4 4b/5b 
USAR / 

CRUZAR 

2 2 
06VF010301 

CMIL1990 
1/25000 

a) Curvas de nível acima 
da cota de água 

0 1a/6a/7a NÃO USAR 

b) Curva de nível de cota 
máxima da Albufeira 

5 3c/6b/7b CRUZAR 

3 3 06VF010303 1/1000 

a) Posicionamento 
relativo da aldeia 

4 4a/5a CRUZAR 

b) Contornos e escala dos 
edifícios 

4 8a/9a/10a 
consultar 

8a/9a/10a 

c) Curva de nível de cota 
máxima da Albufeira 

4 2b/6b/7b CRUZAR 

4 4 
06VF010304 

68/12 
1/15000 

a) Posicionamento 
relativo da aldeia 

5 3a/5a CRUZAR 

b) Modelação 3D do 
terreno 

5 1b/5b CRUZAR 

c) Modelação 3D de 
coberturas 

5 5c consultar 9b 

5 5 
06VF010304 

50/131 
1/15000 

a) Posicionamento 
relativo da aldeia 

5 3a/4a CRUZAR 

b) Modelação 3D do 
terreno 

5 1b/4b CRUZAR 

c) Modelação 3D de 
coberturas 

5 4c consultar 9b 

6 6 - 1/10000 

a) Curvas de nível acima 
da cota de água 

0 1a/2a/7a NÃO USAR 

b) Curva de nível de cota 
máxima da Albufeira 

4 2b/3b/7b CRUZAR 

7 7 
06VF010302 

CMTB 
1/10000 

a) Curvas de nível acima 
da cota de água 

5 1a/2a/6a USAR 

b) Curva de nível de cota 
máxima da Albufeira 

5 2b/3b/6b CRUZAR 

                                                             
1 A classificação atribuída relaciona conteúdo, sua legibilidade e qualidade efectiva do documento com a 
sua relevância, unicidade e importância. 0 = MAU e 5 = ÓPTIMO. 
2http://www.bing.com/maps/#JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhcyUyYmZ1cm5hcyU3ZXNzdC4wJTdlcGcu
MSZiYj00MS41MzMyMTE0NTM3NTQlN2UtNy45MzM5NzA0NTEzMjgxNSU3ZTQxLjE2Nzc1NzExNzMyNjIl
N2UtOC42ODI0MTQwNTQ4NDM3OA== 

http://www.bing.com/maps/#JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhcyUyYmZ1cm5hcyU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj00MS41MzMyMTE0NTM3NTQlN2UtNy45MzM5NzA0NTEzMjgxNSU3ZTQxLjE2Nzc1NzExNzMyNjIlN2UtOC42ODI0MTQwNTQ4NDM3OA==
http://www.bing.com/maps/#JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhcyUyYmZ1cm5hcyU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj00MS41MzMyMTE0NTM3NTQlN2UtNy45MzM5NzA0NTEzMjgxNSU3ZTQxLjE2Nzc1NzExNzMyNjIlN2UtOC42ODI0MTQwNTQ4NDM3OA==
http://www.bing.com/maps/#JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhcyUyYmZ1cm5hcyU3ZXNzdC4wJTdlcGcuMSZiYj00MS41MzMyMTE0NTM3NTQlN2UtNy45MzM5NzA0NTEzMjgxNSU3ZTQxLjE2Nzc1NzExNzMyNjIlN2UtOC42ODI0MTQwNTQ4NDM3OA==
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3.6.2. Desenho 

Quadro 5: Classificação primária de documentos de Desenho 

 
Designação 

interna 
Escala Conteúdo relevante 

Classificação 
(0-5) 

Redundância 
com: 

Resultado 

8 8 
06VF0105 

P00 
s/ escala 

a) Contornos e escala 
relativa dos edifícios 

1
 

4 3b/9a/10a NÃO USAR 

b) Pormenores 5 vários CRUZAR 

9 9 
06VF0105 

P05 
s/ escala 

a) Contornos e escala 
relativa dos edifícios 

0 3b/8a/10a NÃO USAR 

b) Desenho de coberturas 5 4c/5c NÃO USAR 

10 1
0 

06VF0105 
P03 

s/ escala 
a) Contornos e escala 
relativa dos edifícios 

0 3b/8a/9a NÃO USAR 

11 1
1 

06VF0105 
CRTtransv 

s/ escala 

a) Escala relativa dos 
edifícios 

5 vários CRUZAR 

b) Cérceas 5 vários CRUZAR 

12 1
2 

06VF0105 
CRTlong 

s/ escala 

a) Escala relativa dos 
edifícios 

5 vários CRUZAR 

b) Cérceas 5 vários CRUZAR 

c) Desenho das fachadas 5 ÚNICO USAR 

13 1
3 

06VF0105 
alpends 

s/ escala 
a) Referência de 
localização 

3 vários CRUZAR 

14 1
4 

06VF0105 
eira 

s/ escala 

a) Escala relativa dos 
edifícios 

4 vários CRUZAR 

b) Cérceas 5 vários CRUZAR 

c) Desenho das fachadas 5 ÚNICO USAR 

15 1
5 

06VF0105 
casa 

s/ escala 

a) Escala relativa dos 
edifícios 

4 vários CRUZAR 

b) Cérceas 5 vários CRUZAR 

c) Desenho das fachadas 5 ÚNICO USAR 

3.6.3. Fotografia 

Quadro 6: Classificação primária de documentos de Fotografia 

 
Designação 

interna 
Escala Conteúdo relevante 

Classificação 
(0-5) 

Redundância 
com: 

Resultado 

16 1
6 

06VF010202 
fotos DR Antunes 

- 
a) Vistas de conjunto 5 ÚNICO USAR 

b) Vistas de rua 5 ÚNICO USAR 

17 1
7 

06VF010202 
scan livro DCalado 

- a) Vistas de conjunto 3 ÚNICO USAR 

3.6.4. Cinema 

Quadro 7: Classificação primária de documentos de Cinema 

 
Designação 

interna 
Escala Conteúdo relevante 

Classificação 
(0-5) 

Redundância 
com: 

Resultado 

18 1
6 

06VF010402 
VOB1 

- 
a) Vistas de conjunto 5 ÚNICO USAR 

b) Vistas de rua 5 ÚNICO USAR 

19 1
7 

06VF010402 
VOB2 

- 
a) Vistas de conjunto  5 ÚNICO USAR 

b) Vistas de rua 5 ÚNICO USAR 

20 1
8 

06VF010402 
VOB3 

- 
a) Aldeia pós-submersão 0 - NÃO USAR 

b) Imagens subaquáticas 1 - TESTAR 

21 1
9 

06VF010402 
VOB4 

- a) Aldeia pós-submersão 0 - NÃO USAR 

22 2
0 

06VF010402 
VOB5 

- a) Aldeia pós-submersão 1 - TESTAR 

 

                                                             
1 Como referido em 3.5.2., não existe indicação de escala em nenhum dos desenhos constantes na 
monografia de Delmira Calado, “Vilarinho da Furna - A Memória”. Por essa razão, não será possível 
retirar desses desenhos escalas absolutas, mas apenas relativas por análise, comparação e cruzamento 
com dados em que as dimensões sejam conhecidas. 
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Quadro 8: Classificação primária de documentos de Cinema/YouTube 

 
Designação 

interna 
Escala Conteúdo relevante 

Classificação 
(0-5) 

Redundância 
com: 

Resultado 

23 2
1 

06VF010402 
YTB01 

- 
a) Sem conteúdo 
relevante 

0 - NÃO USAR 

24 1
7 

06VF010402 
YTB02 

- 

a) Vistas de conjunto 2 ÚNICO USAR 

b) Vistas de rua 2 ÚNICO USAR 

25 1
8 

06VF010402 
YTB03 

- a) Imagens subaquáticas 1 - TESTAR 

26 1
9 

06VF010402 
YTB04 

- a) Imagens subaquáticas 1 - TESTAR 

27 2
0 

06VF010402 
YTB05 

- 
a) Fotografias aéreas – 
Google Earth 

2 vários CONSULTAR 

28 2
1 

06VF010402 
YTB06 

- a) Aldeia pós-submersão 0 - NÃO USAR 

29 2
9 

06VF010402 
YTB07 

- a) Aldeia pós-submersão 0 - NÃO USAR 

30 4
4 

06VF010402 
YTB08 

- 
a) Pormenor de fachada 
de um edifício 

2 ÚNICO USAR 

31 4
4 

06VF010402 
YTB09 

- a) Aldeia pós-submersão 0 - NÃO USAR 

32 4
4 

06VF010402 
YTB10 

- a) Imagens subaquáticas 1 - TESTAR 

33 4
4 

06VF010402 
YTB11 

 a) Imagens subaquáticas 1 - TESTAR 

 

3.6.4.1. Decomposição das sequências cinematográficas 

Esta primeira selecção deve ter em conta aqueles que forem definidos 

como elementos essenciais a garantir, para um bom resultado final do 

trabalho, em que se pretende conseguir uma modelação 3D geral da aldeia, 

com alguns locais detalhados ao nível dos edifícios. 

3.7.  Elementos de concretização de modelação 

Para o bom resultado final da componente prática da presente dissertação, 

foram definidos como elementos essenciais, ou elementos de concretização 

de modelação, por ordem de concretização: 

1 - DEFINIÇÃO DA CURVA DE NÍVEL (CN) CORRESPONDENTE À COTA MÁXIMA DO 

PLANO DE ÁGUA DA ALBUFEIRA 

2 - MODELAÇÃO 3D DO TERRENO ENVOLVENTE DA ALDEIA ACIMA DO PLANO DE 

ÁGUA DEFINIDO 

3 - MODELAÇÃO 3D DO TERRENO ENVOLVENTE DA ALDEIA ABAIXO DO PLANO DE 

ÁGUA DEFINIDO 

4 - DEFINIÇÃO DE POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO CONJUNTO EDIFICADO 

5 - DESENHO E EXTRUSÃO DOS POLÍGONOS QUE REPRESENTAM O EDIFICADO 

6 - IDENTIFICAÇÃO DAS CÉRCEAS1 DOS EDIFÍCIOS E CRUZAMENTO COM OS 

POLÍGONOS EXTRUDIDOS DO EDIFICADO 

                                                             
1 Ver glossário 
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7 - MODELAÇÃO DE COBERTURAS E CRUZAMENTO COM OS POLÍGONOS 

EXTRUDIDOS DO EDIFICADO 

8 - APLICAÇÃO DE TEXTURAS AO MODELO A PARTIR DE DESENHOS OU 

FOTOGRAFIAS 

3.8.  Atribuição de documentos a elementos de concretização 

3.8.1. Definição da linha de cota máxima da albufeira 

Documentos com informação sobre cota e traçado da linha de cota máxima 

da albufeira: 

Quadro 9: Listagem de documentos com informação sobre a linha de cota máxima da albufeira 

 DOCUMENTO EQUIDISTÂNCIA DAS CN (M) COTA (M) 

2 Carta militar de 1990 10 560 

3 Planta cadastral fornecida pela EDP 
(linha de cota máxima da 

albufeira é a única curva de 
nível representada) 

570 

6 Carta Corográfica - IGP 25 570 
7 3D do Terreno – DPU-CMTB 5 560 

18 VOB1 - Documentário RTP 5 570 

 

No documentário da RTP (documento 18), existe uma filmagem de um mapa 

em que a curva de cota máxima da albufeira é traçada à mão na cota 570. 

 

Ilustração 19: Fotograma de VOB1 mostrando traçado da linha de cota máxima da albufeira 

retirada de (RTP, s.d.) 

 

Também em (Melo & Gomes, 1992), onde pode encontrar-se um conjunto 

de desenhos do edifício da barragem já mostrados em 3.2 (ilustração 5), a 
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cota máxima é marcada aos 570m em corte transversal, embora em corte / 

alçado longitudinal não ultrapasse os 565,5m. 

 

 

Ilustração 20: Indicação de cotas máximas em desenhos da barragem 

adaptada através de “Adobe Photoshop”de: (Melo & Gomes, 1992) 

 

Presume-se que a cota 570 fosse, efectivamente, a cota planeada, mas a 

evidência da cartografia mais recente demonstra que a cota máxima 

efectiva ficará um pouco abaixo desse valor (entre os 560 e os 565). 

Por ser o valor apresentado nos documentos mais recentes e de maior 

definição de escala, a cota adoptada no âmbito da presente dissertação 

para máxima da albufeira foi 560m. 

3.8.2. Terreno acima da linha de cota máxima da albufeira 

Quadro 10: Selecção de documentos para definição de terreno acima da linha de cota máxima da 

albufeira 

 DOCUMENTO EQUIDISTÂNCIA DAS CN (M) SELECÇÃO 

0 Modelação Google Earth - - 
1 Carta militar de 1950 10 - 
2 Carta militar de 1990 10 - 
4 Fotografia aérea 68/12 - - 
5 Fotografia aérea 50/131 - - 
6 Carta Corográfica - IGP 25 - 
7 3D do Terreno – DPU-CMTB 5 X 

X – Seleccionado para utilização 

3.8.3. Terreno abaixo da linha de cota máxima da albufeira 

Quadro 11: Selecção de documentos para definição de terreno abaixo da linha de cota máxima da 

albufeira 

 DOCUMENTO EQUIDISTÂNCIA DAS CN (M) SELECÇÃO 

1 Carta militar de 1950 10 X 
4 Fotografia aérea 68/12 - V 
5 Fotografia aérea 50/131 - V 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 
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O desenho das curvas de nível abaixo da cota 560 poderá ser retirado da 

carta militar ou proceder-se à modelação a partir da estereografia 

conseguida por sobreposição das duas fotografias aéreas. 

3.8.4. Posição geográfica do conjunto edificado 

Quadro 12: Selecção de documentos para definição da posição geográfica da aldeia 

 DOCUMENTO SELECÇÃO 

1 Carta militar de 1950 - 
3 Planta cadastral fornecida pela EDP X 
4 Fotografia aérea 68/12 V 
5 Fotografia aérea 50/131 V 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 

 

Sendo a planta fornecida pela EDP (documento 3) um elemento em que os 

polígonos que definem os edifícios estão representados com algum detalhe 

e que apresenta a quadrícula cartográfica comum à restante cartografia, 

este é, sem dúvida, o melhor elemento para definir a posição geográfica do 

conjunto edificado. 

Embora presente na Carta Militar (documento 1), a escala muito pequena em 

que os edifícios são apresentados nesta carta impede a sua utilização para 

todos os efeitos, incluindo verificação de resultados. 

As fotografias aéreas (documentos 4 e 5), através de processos de 

estereorestituição já abordados em 3.5.1., podem ser uma boa forma de 

verificação da validade da informação constante nas cartas. 

3.8.5. 2D e 3D dos polígonos que delimitam os edifícios 

Quadro 13: Selecção de documentos para modelação 3D dos polígonos que delimitam os edifícios 

 DOCUMENTO SELECÇÃO 

3 Planta cadastral fornecida pela EDP X 
8 Planta de piso térreo - monografia V 
9 Planta de coberturas - monografia V 

10 Planta de rede de águas - monografia V 
16 Conjunto fotográfico 1 V 
17 Conjunto fotográfico 2 V 
18 VOB1 - Documentário RTP V 
19 VOB2 - Documentário de António Campos V 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 

 

Por razões já apresentadas no ponto anterior e depois de definida a posição 

geográfica do conjunto edificado a partir da planta fornecida pela EDP 

(documento 3), será possível realizar o desenho 2D e posterior extrusão 3D 

dos polígonos que delimitam os edifícios directamente nas suas 

coordenadas geográficas, razão pela qual este é, sem dúvida, o melhor 

elemento para cumprir este objectivo. 
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Verificou-se que as três plantas de conjunto recolhidas (documentos 8, 9 e 10), 

utilizam todas a mesma base de desenho. 

No entanto, e apesar de serem mais detalhadas, essencialmente ao nível 

dos elementos anexos ou balançados dos edifícios, não apresentam 

qualquer referência ao nível das coordenadas geográficas e não 

representam a totalidade da aldeia, pelo que a sua utilização deverá 

restringir-se à verificação, correcção e complemento dos polígonos 

previamente desenhados. 

Os conjuntos fotográficos (documentos 16 e 17) podem ser referências 

preciosas para verificação de desenho, dimensões e pormenores, quer 

visualmente, por comparação, quer através do cruzamento de dados com 

modelações específicas, feitas directamente a partir destes elementos. 

Os documentos cinematográficos (documentos 18 e 19), podem também ser 

elementos essenciais neste processo. 

Transformados em imagens fixas (fotografias) ou mantendo as sequências 

de movimento, desde que cumprindo alguns requisitos essenciais, é 

possível, a partir destes elementos, efectuar não só verificações, como 

também modelações específicas para utilização. 

3.8.6. Cérceas 

Quadro 14: Selecção de documentos com informação sobre as cérceas 

 DOCUMENTO SELECÇÃO 

4 Fotografia aérea 68/12 V 
5 Fotografia aérea 50/131 V 

11 Cortes transversais de rua V 
12 Alçados da rua principal X 
14 Planta e alçado da Eira comunal X 
15 Plantas, Cortes e Alçados de 2 casas X 
16 Conjunto fotográfico 1 X 
17 Conjunto fotográfico 2 X 
18 VOB1 - Documentário RTP X 
19 VOB2 - Documentário de António Campos X 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 

 

Os principais elementos a usar na definição das cérceas dos edifícios são 

aqueles onde aparecem as fachadas desses mesmos edifícios, quer sejam 

desenhos, fotografias ou sequências cinematográficas. 

Neste caso, os elementos de utilização mais directa são os alçados, 

(documentos 12, 14 e 15), uma vez que não carecem de correcção perspéctica. 



 
 

49 

Não tendo escala, esta utilização só é possível, no entanto, desde que exista 

uma medida que seja conhecida e que sirva de referência para o correcto 

dimensionamento do desenho. 

Neste caso, as dimensões de referência, ou seja e na prática, as larguras das 

fachadas, são garantidas pelo desenho dos polígonos dos edifícios, possíveis 

de efectuar a partir da cartografia 2D, como foi referido no ponto anterior. 

No caso da fotografia (documentos 16 e 17), que normalmente apresenta 

distorções perspécticas impossíveis de evitar, deve recorrer-se a 

ferramentas que incorporem essas distorções no processo de sobreposição 

entre a imagem e os elementos com as dimensões de referência ou, em 

alternativa, proceder-se à sua rectificação prévia. 

O mesmo acontece nas sequências cinematográficas (documentos 18 e 19), 

como referido no ponto anterior. 

Os cortes transversais de rua (documento 11), não representando 

graficamente a fachada, ou seja, não permitindo sobreposição com os 

desenhos de planta para correcção de escala de desenho, a não ser no 

afastamento entre fachadas (largura da rua), devem ser apenas utilizados 

para comparação e verificação de desenho. 

Paralelamente à definição de cérceas, deverá tentar-se, apesar da 

configuração intrincada e fechada da aldeia, seleccionar os edifícios mais 

isolados e destacados, em que sejam visíveis uma ou mais arestas verticais 

de encontro de fachadas, para utilizar como referência para a aplicação de 

uma modelação tridimensional do conjunto de coberturas feita a partir das 

fotografias aéreas (documentos 4 e 5). 

3.8.7. Coberturas 

Quadro 15: Selecção de documentos com informação sobre coberturas 

 DOCUMENTO SELECÇÃO 

4 Fotografia aérea 68/12 X 
5 Fotografia aérea 50/131 X 
9 Planta de coberturas X 

16 Conjunto fotográfico X 
19 VOB2 - Documentário de António Campos X 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 

 

À partida, todos os elementos apresentando imagens das coberturas 

poderão ser passíveis de utilização para a sua modelação, embora existindo 

constrangimentos em alguns deles, como a falta de informação sobre cotas 
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na planta de coberturas ou a não existência de contra-planos nas filmagens 

aéreas existentes no documentário de António Campos. 

O cruzamento de fotografias aéreas será sempre uma forma de retirar 

informação sobre coberturas. 

Os conjuntos fotográficos poderão servir apenas como elementos de 

verificação ou também como elementos de modelação através da utilização 

de algumas aplicações informáticas específicas. 

3.8.8. Texturas de terreno e fachadas 

Quadro 16: Selecção de documentos com informação sobre texturas 

 DOCUMENTO SELECÇÃO 

0 Fotografia aérea Google ou Bing X 
12 Alçados da rua principal X 
14 Planta e alçado da Eira comunal X 
15 Plantas, Cortes e Alçados de 2 casas X 
16 Conjunto fotográfico X 
17 Conjunto fotográfico X 
18 VOB1 - Documentário RTP X 
19 VOB2 - Documentário de António Campos X 

X – Seleccionado para utilização V – Seleccionado para verificação posterior 

 

Todos os processos envolvidos na definição de cérceas apresentados no 

ponto 3.8.6. originam cruzamentos e sobreposição entre o modelo 

tridimensional e as imagens utilizadas para o definir. 

Essas imagens poderão, desde logo, ser aplicadas como texturas aos 

modelos tridimensionais dos edifícios, permitindo um maior detalhe e 

realismo desses modelos. 

Da mesma forma, a fotografia aérea seleccionada a partir da aplicação Bing 

Maps, poderá ser usada para conferir textura ao terreno, desde que seja 

feita uma montagem eliminando a área ocupada pelo plano de água da 

albufeira e substituindo-a por informação anterior à submersão. 

 

NOTA: Todos os processos referidos em 3.8. serão desenvolvidos nos próximos capítulos. 
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4. TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

4.1. Estratégia de acção 

Depois de uma primeira fase de seriação, organização e selecção da 

documentação recolhida, ficamos aptos a definir uma estratégia de acção 

que pode resumir-se nos seguintes pontos, correspondentes a objectivos 

concretos: 

1 - DIGITALIZAÇÃO E COLAGEM DE DOCUMENTOS 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE COORDENADAS COMUNS AOS DOCUMENTOS 

CARTOGRÁFICOS 

3 - MODELAÇÃO 3D DO TERRENO ENVOLVENTE 

4 - MODELAÇÃO 3D SIMPLES DOS EDIFÍCIOS PELO SEU CONTORNO 

5 - MODELAÇÃO 3D DE ALGUNS EDIFÍCIOS DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 

FOTOGRAFIAS ISOLADAS 

6 - MODELAÇÃO 3D DE ALGUNS EDIFÍCIOS DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 

SEQUÊNCIAS DE IMAGENS EM MOVIMENTO 

7 - MODELAÇÃO 3D DE FACHADAS A PARTIR DE DESENHOS DE ALÇADOS E 

FOTOGRAFIAS 

8 - MODELAÇÃO 3D DE COBERTURAS 

9 - INTEGRAÇÃO DE ELEMENTOS 

10 - VERIFICAÇÃO E CORRECÇÃO DE RESULTADOS 

11 - APLICAÇÃO DE TEXTURAS 

4.2. Procedimentos e resultados parciais 

Esta estratégia traçou o rumo a seguir em termos de procedimentos que 

acabaram por dar origem a um conjunto de resultados parciais, tendo 

sempre em vista o objectivo prático de restituição tridimensional da Aldeia 

de Vilarinho da Furna. 

4.2.1. Digitalização e colagem de documentos 

Alguns dos documentos recolhidos existiam apenas em suporte de papel, 

havendo que proceder à sua digitalização. 

A planta cadastral (documento 3) foi-nos enviada em três folhas de formato 

A1 organizadas em forma de L e cobrindo, cada uma delas, uma área de 

800m X 500m. 
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Ilustração 21: Folhas constituintes da Planta Cadastral 

retirada de: (EDP, s.d.) 

 

Foi efectuada a sua digitalização para o formato TIF e posterior colagem. 

Para além de uma ligeira distorção resultante do processo de digitalização, 

detectou-se, pela análise das dimensões das quadrículas cartográficas 

presentes nos desenhos, que já existia alguma distorção nas cópias que nos 

foram enviadas, distorção essa que é normal e muitas vezes causada por 

pormenores tão insignificantes como vincos de dobragem nas folhas. 

Usando como referência a quadrícula cartográfica, foram efectuadas as 

correcções necessárias para uma boa colagem das folhas e para correcção 

das deformações de desenho. 

Foram testadas algumas ferramentas informáticas de colagem automática 

que são normalmente usadas para colagem de fotografias mas sem bons 

resultados. 

A monotonia gráfica de um desenho técnico a preto e branco poderá ter 

sido a causa para esta falta de bons resultados. 

Para além disso, mesmo nos casos onde a colagem é melhor conseguida, 

nenhum dos programas informáticos testados corrigiu automaticamente as 

distorções encontradas nos desenhos. 

Assim, o processo de correcção e colagem acabou por ser feito 

manualmente. 
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Ilustração 22: Planta cadastral completa 

adaptada através de “Adobe Photoshop”de: (EDP, s.d.) 

 

O caso dos desenhos constantes na monografia de Delmira Calado 

(documentos 8 a 15), foi bastante semelhante. 

Devido ao formato da publicação, a grande maioria dos desenhos aparece, 

como já foi referido em 3.5.2., em suporte de dimensão 50x50cm, existindo 

um sistema de página dupla desdobrável que suporta os desenhos com 

maior quantidade de informação. 

Não sendo este um formato normalizado, existiu a necessidade de recorrer 

a um processo de digitalização por partes, dividindo cada documento em 3 

secções de digitalização com sobreposição de uma zona franca entre elas. 

        

Ilustração 23: Digitalização tripartida de desenhos 

retirada de (Calado, 1999) 

 

Tendo como resultado, para cada desenho, 3 imagens parcialmente 

sobrepostas, procedeu-se à sua colagem e correcção de distorções 

utilizando, mais uma vez, processos manuais. 
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Ilustração 24: Desenho reconstruído 

adaptada através de “Adobe Photoshop” de: (Calado, 1999) 

 

DIGITALIZAÇÃO E COLAGEM DE DOCUMENTOS: 

SOFTWARE USADO 

DIGITALIZAÇÃO: Software do digitalizador 

COLAGEM E CORRECÇÃO DE DISTORÇÕES: Adobe Photoshop
1
 

SOFTWARE TESTADO SEM RESULTADOS PRÁTICOS: Microsoft Image Composite Editor (ICE)
2
, 

Adobe Photoshop (ferramenta de reconstrução automática - Photomerge
3
) 

SOFTWARE NÃO TESTADO 

PANORAMAS AUTOMÁTICOS: Autostitch
4
, Autopano

5
 

TRATAMENTO DE FICHEIROS RASTER
6
: AutoCad Raster Design

7
 

 

4.2.2. Detecção de elementos de referência que permitam 
relacionar a documentação seleccionada 

No caso da cartografia, a detecção da quadrícula e identificação das 

coordenadas cartográficas é fundamental, não só para a correcta 

sobreposição dos desenhos, como também para correcção das distorções 

que surgem muitas vezes nos processos de digitalização. 

                                                             
1 http://www.adobe.com/products/photoshop.html 
2 http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/ 
3 http://www.photoshopsupport.com/tutorials/cb/photomerge.html 
4 http://www.cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/autostitch.html 
5 http://autopano.kolor.com/ 
6 Ver glossário 
7 http://usa.autodesk.com/autocad-raster-design/ 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/
http://www.photoshopsupport.com/tutorials/cb/photomerge.html
http://www.cs.bath.ac.uk/brown/autostitch/autostitch.html
http://autopano.kolor.com/
http://usa.autodesk.com/autocad-raster-design/
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Ilustração 25: Matriz da folha 30.2 georreferenciada1 

adaptada através de “Autodesk AutoCad” de: (documento 7) 

 

DETECÇÃO DE ELEMENTOS DE REFERÊNCIA: 

SOFTWARE USADO 

COMPONENTES VECTORIAIS: Autodesk AutoCad
2
 

4.2.3. Modelação do terreno envolvente 

a) Apropriação, limpeza e personalização dos desenhos em formato DWG 

disponibilizados pela CMTB 

Foram efectuados, nestes desenhos, procedimentos de limpeza de 

informação inútil e respectivas layers3, bem como de separação de 

conjuntos de conteúdos, retirados do desenho principal e colocados em 

ficheiros separados, criados propositadamente para o efeito. 

Este processo permitiu a criação de um sistema de desenhos referenciados 

(XREF), agilizando os procedimentos de interpretação e utilização da 

informação. 

As coordenadas do desenho foram sempre criteriosamente mantidas 

evitando, assim, desencontros de conteúdos ou a sua não sobreposição. 

                                                             
1 Ver glossário 
2 http://usa.autodesk.com/autocad/ 
3 Ver glossário 

http://usa.autodesk.com/autocad/
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Foram criados ficheiros DWG independentes para cada um dos documentos 

cartográficos e de desenho que aí foram inseridos em formato de imagem 

(raster image1). 

Estas imagens foram importadas já com a escala corrigida, havendo apenas 

que proceder-se ao ajuste manual de localização, para colocá-las no lugar 

certo. 

Para terminar, foram criados vários ficheiros de conjugação de informação 

para poderem ser utilizados como base para as montagens e sobreposições 

subsequentes. 

 

MODELAÇÃO DO TERRENO ENVOLVENTE: 

SOFTWARE USADO 

TODOS OS PROCESSOS: Autodesk AutoCad
2
 

b) Vectorização das curvas de nível (equidistância = 10m) abaixo da linha 

de cota máxima da albufeira a partir de Carta Militar de 1950 

Apesar de existir software que faz este trabalho de forma mais ou menos 

automática, optou-se por realizar o processo de vectorização das curvas de 

nível abaixo da linha de cota máxima da albufeira de forma manual, ou seja, 

importando o ficheiro de imagem para o ambiente CAD e desenhando por 

cima dessas curvas com o comando “spline”. 

 

VECTORIZAÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL ABAIXO DA LINHA DE COTA MÁXIMA DA ALBUFEIRA: 

SOFTWARE USADO 

TODOS OS PROCESSOS: Autodesk AutoCad
3
 

SOFTWARE NÃO TESTADO 

AutoCad Raster Design
4
, AutoTrace

5
, WinTopo Freeware

6
 

c) Sobreposição e correcção da curva de nível correspondente à cota 

máxima da Albufeira, também designada por linha de cota máxima da 

albufeira 

A sobreposição de todos os documentos cartográficos e de desenho através 

do sistema de desenhos referenciados (XREF) em ambiente CAD, permitiu a 

comparação entre os vários formatos de linha de cota máxima da albufeira. 

                                                             
1 Ver glossário 
2 http://usa.autodesk.com/autocad/ 
3 http://usa.autodesk.com/autocad/ 
4 http://usa.autodesk.com/autocad-raster-design/ 
5 http://autotrace.sourceforge.net/ 
6 http://www.wintopo.com/wintopo-free.htm 

http://usa.autodesk.com/autocad/
http://usa.autodesk.com/autocad/
http://usa.autodesk.com/autocad-raster-design/
http://autotrace.sourceforge.net/
http://www.wintopo.com/wintopo-free.htm
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Tendo já tomado a decisão de considerar a curva 560 como limite máximo 

da Albufeira e não havendo concordância de posição nos vários 

documentos para esta linha, decidiu-se redesenhar o seu traçado, por 

forma a não existirem sobreposições com as curvas adjacentes, acima e 

abaixo, presentes nos dois documentos directamente envolvidos na 

modelação do terreno; 

1. Levantamento 3D fornecido pelo DPU-CMTB (documento 7), acima da 

linha de cota máxima da albufeira 

2. Carta Militar de 1950 (documento 1), abaixo da linha de cota máxima 

da albufeira. 

Este novo traçado foi conseguido através da utilização do comando “spline” 

do programa AutoCad. 

 

SOBREPOSIÇÃO E CORRECÇÃO DA LINHA DE COTA MÁXIMA DA ALBUFEIRA: 

SOFTWARE USADO 

TODOS OS PROCESSOS: Autodesk AutoCad
1
 

d) Triangulação e criação de superfície mantendo o sistema de 

coordenadas 

Com o modelo tridimensional por curvas de nível completo, procedeu-se de 

seguida à criação das superfícies trianguladas que permitiriam dar forma 

física ao terreno, preparando-o para os cruzamentos de informação 

posteriores. 

Devido ao tamanho do modelo fornecido pelo DPU-CMTB (80Km² de 

terreno), os recursos necessários para o processamento dos dados 

envolvidos na criação de uma superfície total seriam gigantescos, pelo que 

se optou por reduzir a área de modelação para duas versões, ambas 

coincidentes com a quadrícula cartográfica; uma de área intermédia, 

25Km², abrangendo toda a área submersa pela albufeira, e uma de área 

mínima, 2,16Km², coincidente com a área representada na planta cadastral 

(documento 3). 

                                                             
1 http://usa.autodesk.com/autocad/ 

http://usa.autodesk.com/autocad/
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Ilustração 26: Reduções de área de modelação 

Área total: 80Km²  | Área a amarelo: 25Km² | Área a vermelho: 2,16Km² 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

 

Apesar desta diminuição de áreas, foi ainda necessário subdividir o 

rectângulo de 25Km² em 4 partes iguais para um processamento em tempo 

útil devido à enorme quantidade de informação envolvida no processo. 

 

Ilustração 27: Superfície de 25Km² gerada em Sketchup (sem área submersa) 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

A superfície gerada no rectângulo de 2,16Km² foi processada sem qualquer 

constrangimento. 
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Ilustração 28: Superfície de 2,16Km² gerada em Sketchup 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Como veremos na próxima alínea, o programa escolhido para cruzamento 

de dados foi o Google Sketchup1. Por essa razão, tentou utilizar-se esse 

programa para o máximo de operações, evitando assim constantes 

importações/exportações de dados muitas vezes desnecessárias que 

acabam por significar uma enorme quantidade de tempo gasto, assim como 

de bytes2 acumulados nas pastas de trabalho. 

Fazendo parte do pacote freeware3 básico do programa, o conjunto de 

ferramentas “Sandbox” permite a criação de superfícies trianguladas a 

partir de um modelo tridimensional por curvas de nível, importado de um 

formato DWG. 

Apesar disso, a sua baixa capacidade de processamento, provavelmente 

relacionada com o facto de ser um programa a 32 bits4, faz com que 

determinadas operações sejam bastante demoradas ou mesmo impossíveis 

de realizar, facto dissuasor da sua utilização. 

Nas tentativas de criar a superfície de 25Km², o programa deixa de 

responder. Foram feitas tentativas de até 72 horas em várias máquinas sem 

conclusão da operação. 

                                                             
1 O programa Sketchup foi recentemente adquirido pela empresa Trimble, deixando de fazer parte, pelo 
menos directamente, do Universo Google. Presume-se que o nome do programa venha a ser alterado, 
mas a versão usada no desenvolvimento deste trabalho foi uma versão lançada no mercado antes dessa 
alteração, pelo que continuaremos a utilizar o nome original: Google Sketchup (versão 8). 
2 Ver glossário 
3 Ver glossário 
4 Ver glossário 
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Como referido anteriormente, a solução encontrada passou pela repartição 

da área a modelar em várias sub-áreas mais pequenas, efectuando a 

mesma operação para cada uma delas. 

 

Ilustração 29: Divisão da área seleccionada de 25Km² em 4 partes / superfícies 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Para comparação de tempos e de facilidade de utilização, repetiu-se o 

processo recorrendo a um outro programa de ambiente CAD, o AutoCad 

Civil 3D. 

O tempo necessário para a realização da operação é bastante semelhante e 

a complexidade do processo não justifica a utilização deste programa. 

 

TRIANGULAÇÃO E CRIAÇÃO DE SUPERFÍCIE MANTENDO O SISTEMA DE COORDENADAS: 

SOFTWARE USADO 

CRIAÇÃO DE SUPERFÍCIES: Google Skectchup 8
1
  

SOFTWARE TESTADO 

CRIAÇÃO DE SUPERFÍCIES: Autodesk AutoCad Civil 3D
2
 

e) Importação para programa de cruzamento de dados mantendo o 

sistema de coordenadas. 

Todos os programas seleccionados para tratamento vectorial de dados 

permitem a opção de manutenção de coordenadas no momento de 

importação ou exportação. 

O AutoCad usa o comando “paste in place” ou a definição de “insertion 

point” e o Sketchup usa a opção de “preserve drawing origin”. 

                                                             
1 http://www.sketchup.com/ 
2 http://usa.autodesk.com/civil-3d/ 

http://www.sketchup.com/
http://usa.autodesk.com/civil-3d/


 
 

61 

 

Ilustração 30: AutoCad – Localização do comando “paste to original coordinates” 

retirada de ”Autodesk AutoCad” 

 

 

Ilustração 31: AutoCad – Opções de alteração de “insertion point” 

retirada de “Autodesk AutoCad” 

 

 

Ilustração 32: Sketchup – “Preserve drawing origin” nas importações de ficheiros DWG 

retirada de “Google Sketchup” 
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IMPORTAÇÃO PARA PROGRAMA DE CRUZAMENTO DE DADOS: 

SOFTWARE USADO 

DE ENVIO: Autodesk AutoCad
1
 

DE RECEPÇÃO: Google Skectchup 8
2
 

4.2.4. Modelação dos edifícios pelo seu contorno 

a) Vectorização dos polígonos dos edifícios a partir do desenho em 2D 

fornecido pela EDP 

Tendo a imagem em formato raster da planta cadastral inserida no local 

certo, em alinhamento com os restantes elementos cartográficos, 

procedeu-se à vectorização dos polígonos de contorno dos edifícios. 

Este processo pode ser feito em qualquer programa de ambiente CAD 

usando os comandos linha ou polilinha para desenhar em cima da imagem. 

 

Ilustração 33: Sobreposição e desenho 2D dos polígonos dos edifícios em planta 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

 

VECTORIZAÇÃO DOS POLÍGONOS DOS EDIFÍCIOS: 

SOFTWARE USADO 

VECTORIZAÇÃO: Autodesk AutoCad
3
 

b) Extrusão dos polígonos para uma cota acima da média da aldeia (600m), 

suficiente para “romper” a superfície de terreno previamente gerada, 

ficando visível acima dela 

Tendo os polígonos de contorno dos edifícios criados, procedeu-se à sua 

extrusão, ou criação de volume na 3ª dimensão, correspondente ao eixo Z. 

Esta extrusão poderia ter sido feita, por razões já apresentadas, 

directamente no programa Sketchup. 

Apesar disso, fomos dissuadidos de o fazer por um pormenor que constitui 

uma diferença fundamental entre o programa Sketchup e o AutoCad; o 

Sketchup não permite extrusão de vários polígonos em simultâneo. 

                                                             
1 http://usa.autodesk.com/autocad/ 
2 http://www.sketchup.com/ 
3 http://usa.autodesk.com/autocad/ 

http://usa.autodesk.com/autocad/
http://www.sketchup.com/
http://usa.autodesk.com/autocad/
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No nosso caso, tendo 193 edifícios para extrudir, o mesmo procedimento 

teria que ser repetido 193 vezes. 

Assim, optou-se pelo AutoCad para realizar este processo de extrusão 

simultânea do conjunto de edifícios. 

 

Ilustração 34: Extrusão uniforme dos polígonos dos edifícios 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

 

No entanto, este processo realizado em AutoCad também não está livre de 

inconvenientes. Ao realizar a extrusão, para além de se perderem as 

polilinhas de origem que são aglutinadas nos novos volumes criados, 

também se perdem as layers de origem dessas polilinhas, ficando os novos 

volumes contidos numa única layer, a que estiver em uso aquando da 

utilização do comando. 

Por esta razão, o processo de atribuição de uma layer a cada edifício, 

essencial para facilitar processos futuros, deve ser feito apenas depois da 

extrusão e, não existindo nenhuma rotina “lisp” conhecida para agilizar este 

processo, deverá ser feito manualmente. 

Assim, foram criadas “layers” para cada um dos edifícios (193 layers 

correspondentes a 193 edifícios). Respeitando a numeração constante na 

planta cadastral, foi atribuído a cada layer o edifício correspondente. 
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Ilustração 35: Excerto de quadro de layers utilizado 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

 

EXTRUSÃO DOS POLÍGONOS DOS EDIFÍCIOS: 

SOFTWARE USADO 

EXTRUSÃO E LAYERS: Autodesk AutoCad
1
 

IMPORTAÇÃO A PARTIR DE: Google Skectchup 8
2
 

4.2.5. Modelação 3d de alguns edifícios de referência a partir 
de fotografias isoladas 

Foram testados diferentes processos de modelação 3D de edifícios, 

essencialmente na zona mais representada da aldeia, a rua principal. 

Por razões já referidas, tentou utilizar-se o software escolhido para o 

cruzamento e montagem dos elementos, Sketchup, no máximo de 

operações possíveis. 

Assim sendo, e tirando partido de uma ferramenta recente do programa, o 

“Photo Match”, foram realizadas algumas experiências de modelação a 

partir de uma única imagem. 

Como seria expectável, a falta de informação da imagem isolada faz com 

que a modelação completa do objecto edifício seja muito difícil ou mesmo 

praticamente impossível. 

As tecnologias desenvolvidas neste campo, já referidas em 2.2.1, 

consideram normalmente como princípios a ortogonalidade e a repetição, 

características difíceis de encontrar no objecto de estudo escolhido. 

                                                             
1 http://usa.autodesk.com/autocad/ 
2 http://www.sketchup.com/ 

http://usa.autodesk.com/autocad/
http://www.sketchup.com/
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A irregularidade de fachada das construções puramente graníticas, 

conjugada com o formato anguloso e geometricamente complexo de 

grande parte do casario, transformam o processo de modelação a partir de 

uma única imagem num exercício de onde se retira pouco mais que a 

informação visível. 

 

Ilustração 36: Vista de rua da aldeia 

retirada de: (Campos, 1971) 

 

A modelação a partir de imagens em Sketchup via Photo Match é feita 

manualmente, depois de terem sido definidos pelo utilizador 3 parâmetros 

essenciais; Pontos de fuga + Linha de horizonte, Ponto de origem 

(coordenadas 0,0,0) e Dimensão de referência. 

Usando esta ferramenta, torna-se possível associar fotografias aos 

polígonos 2D que definem o contorno dos edifícios, colocando o observador 

no local exacto de onde foi captada a imagem. 

Este processo permite um alinhamento correcto entre a perspectiva da 

imagem e o sistema de eixos do próprio programa para que a modelação 

tridimensional possa ser feita de forma directa e, acima de tudo, com a 

escala correcta. 
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Ilustração 37: Sketchup - Ambiente Photo Match 

autoria própria sobre imagem de (RTP, s.d.) através de “Google Sketchup” 

 

MODELAÇÃO 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ISOLADAS: 

SOFTWARE USADO 

FOTOGRAFIA ISOLADA: Google Skectchup 8
1
 

SOFTWARE NÃO TESTADO 

FOTOGRAFIA ISOLADA: Photomodeler
2
, Canoma

3
, Autodesk ImageModeler

4
, SV3Dvision

5
 

4.2.6. Modelação 3d de alguns edifícios de referência a partir 
de conjuntos de fotografias 

a) Modelação manual por fotogrametria6 com parametrizações7 manuais e 

parametrizações automáticas 

O facto de as imagens recolhidas serem muito escassas e não existir 

qualquer padrão de semelhança entre elas, faz com que o processo de 

reconhecimento automático de pontos comuns seja praticamente 

impossível de realizar, a não ser que seja feito manualmente. 

O programa Photomodeler, depois de várias versões nas quais a associação 

das imagens era parametrizada manualmente, acaba por incorporar, na sua 

versão 2010, uma ferramenta de reconhecimento automático de padrões 

para associação de imagens, o “SmartMatch”8. 

                                                             
1 http://www.sketchup.com/ 
2 http://www.photomodeler.com/ 
3 http://www.canoma.com/ 
4 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11390028&siteID=123112 
5 http://www.usal.es/webusal/node/6747 
6 Ver glossário 
7 Ver glossário 
8 http://www.photomodeler.com/products/photomodeler/pm2010/WhatsNew.htm 

http://www.sketchup.com/
http://www.photomodeler.com/
http://www.canoma.com/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11390028&siteID=123112
http://www.usal.es/webusal/node/6747
http://www.photomodeler.com/products/photomodeler/pm2010/WhatsNew.htm
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Alguns conjuntos específicos de fotogramas retirados dos documentos de 

cinema, tendo em comum características como o tipo de câmara, a 

resolução e qualidade de imagem, para além de mostrarem várias 

perspectivas do mesmo objecto, poderiam representar um bom modelo 

para testar a aplicação desta ferramenta de reconhecimento automático, 

mas esta possibilidade não chegou a ser efectivada, devido a dificuldades 

encontradas na obtenção de licenças para testar o programa. 

O programa Sketchup, através do comando já apresentado no ponto 

anterior, o Photo Match, funciona também como programa de modelação 

manual, no caso, com parametrização também manual. 

É permitida a utilização de mais do que uma imagem na mesma 

reconstrução, no entanto, para cada uma delas, terão que ser redefinidos 

os mesmos três parâmetros. 

Os processos de modelação de edifícios a partir de documentos 

fotográficos tornam-se mais escorreitos quando são acrescentadas imagens 

dos mesmos objectos captadas a partir de diferentes pontos de vista. 

A ferramenta Photo Match do Sketchup permite ainda a aplicação 

automática da textura das imagens aos volumes modelados, rectificando 

automaticamente a perspectiva da imagem ao transformá-la em material, 

como pode observar-se na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 38: Aplicação de texturas com rectificação perspéctica automática 

autoria própria sobre imagem de (RTP, s.d.) através de “Google Sketchup” 

 

A sobreposição das imagens poderá ser uma forma de enriquecimento de 

textura, para além de garantir a verificação de resultados. 
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MODELAÇÃO 3D MANUAL A PARTIR DE CONJUNTOS DE FOTOGRAFIAS: 

SOFTWARE NÃO TESTADO 

PARAMETRIZAÇÃO MANUAL: Photomodeler
1
, Canoma

2
, Autodesk ImageModeler

3
, 

SV3Dvision
4
 

PARAMETRIZAÇÃO AUTOMATIZADA: Photomodeler 

b) Modelação automática por fotogrametria 

Um dos objectivos paralelos traçados para este trabalho era testar a 

aplicação de alguns programas informáticos de modelação automática 

baseada em fotogrametria disponíveis em regime freeware na Internet em 

conjuntos de frames retirados dos documentos de base cinematográfica. 

Programas como o “Photosynth” ou o “My3Dscanner”, a par do mais 

complexo “VisualSFM” representam hoje uma referência incontornável na 

modelação 3D baseada em fotogrametria pela facilidade com que 

transformam conjuntos de fotografias em nuvens de pontos de organização 

tridimensional. 

O processo aí iniciado, com a criação das nuvens de pontos, que podem 

depois ser exportadas através de aplicações como o “Synth Export5”, de 

utilização livre, para formatos universais como o WRL, possíveis de ser 

importados por programas como o MeshLab6, também livre, onde se torna 

possível editar, colar e aumentar a definição das nuvens, entre outras 

utilidades, representa uma cadeia de procedimentos revolucionária que 

abre a fotogrametria e a modelação tridimensional a partir de fotografia a 

todos, incluindo ao mais leigo utilizador. 

Partindo deste princípio, e havendo sido efectuadas previamente várias 

experiências para testar este processo, com resultados aceitáveis, foram 

reunidos, organizados e classificados vários conjuntos de fotogramas 

retirados dos filmes recolhidos (documentos 18 a 31), para carregar no 

programa Photosynth e conseguir, assim, não só uma reconstituição 

tridimensional da aldeia de Vilarinho da Furna, como uma reconstituição 

tridimensional do cinema documental como conceito e em geral, abrindo 

                                                             
1 http://www.photomodeler.com/ 
2 http://www.canoma.com/ 
3 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11390028&siteID=123112 
4 http://www.usal.es/webusal/node/6747 
5 http://synthexport.codeplex.com/ 
6 http://meshlab.sourceforge.net/ 

http://www.photomodeler.com/
http://www.canoma.com/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11390028&siteID=123112
http://www.usal.es/webusal/node/6747
http://synthexport.codeplex.com/
http://meshlab.sourceforge.net/
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portas a um novo panorama de interpretação e utilização deste tipo de 

documento histórico. 

Foram reunidos1 e “photosyntetizados”2 conjuntos de fotogramas 

pertencentes a um único plano e, posteriormente, conjuntos de fotogramas 

de planos diferentes mas captando imagens de lugares comuns e 

rapidamente se percebeu que os únicos conjuntos de onde se retiravam 

resultados minimamente aceitáveis eram os que haviam sido captados 

através da técnica de “travelling” de câmara, tal como descrito no ponto 

3.5.4. da presente dissertação. 

 

Anexo G: Resultados do Photosynth 

 

Os dois conjuntos mais promissores, duas filmagens aéreas a partir de 

helicóptero, presentes no filme de António Campos (documento 19), foram 

levadas a percorrer todo o processo de automatismo livre, Photosynth - 

SynthExport – MeshLab descrito acima, e foram ainda alvo de testes 

realizados no programa VisualSFM. 

 

Ilustração 39: Exemplos de fotogramas das sequências filmadas a partir de helicóptero 

retirada de: (Campos, 1971) 

 

Apesar de ter sido conseguida uma modelação tridimensional, a má 

qualidade e intenso ruído das imagens a preto e branco, com níveis de 

contraste mínimos, quer em termos de imagem, quer em termos do próprio 

objecto, com um imenso plano de coberturas de edifícios praticamente 

indistintas e ainda a falta de um contra-campo, já que o movimento de 

deslocação das duas passagens é feito num único sentido, contribuíram 

para um resultado insatisfatório dos modelos obtidos e consequentemente, 

                                                             
1 O conteúdo detalhado e completo desta análise pode ser consultado em anexo. 
2 Parte destes resultados podem ser consultados em:  
(http://photosynth.net/userprofilepage.aspx?user=davifonso&content=Synths) 
Os restantes, devido a questões relacionadas com os direitos de autor sobre as imagens, podem ser 
consultados em anexo. 

http://photosynth.net/userprofilepage.aspx?user=davifonso&content=Synths
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da sua não utilização, pelo menos de forma directa, na fase de finalização 

do trabalho. 

 

Ilustração 40: Resultados do processo de modelação feito no Photosynth a partir das imagens 

captadas de helicóptero 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “MeshLab” 

 

Posteriormente, foram realizados testes com outras sequências de outros 

filmes antigos, não referentes a este caso de estudo, mas com melhor 

qualidade de imagem e em que fora usada a técnica de captação em 

travelling de câmara. Em alguns destes casos os resultados foram bastante 

positivos, abrindo caminho para possíveis investigações futuras1. 

 

MODELAÇÃO AUTOMÁTICA POR FOTOGRAMETRIA: 

SOFTWARE USADO 

CRIAÇÃO DE NUVENS DE PONTOS: Photosynth
2
, My 3D Scanner

3
, VisualSFM

4
, Photo-to-3D

5
 

EXPORTAÇÃO E CONVERSÃO DE NUVENS DE PONTOS: SynthExport
6
 

IMPORTAÇÃO E EDIÇÃO: MeshLab
7
, PMVS2

8
 

  

                                                             
1 Os resultados deste processo podem ser consultados em: 
(http://photosynth.net/userprofilepage.aspx?user=davifonso2&content=Synths) 
2 http://photosynth.net/ 
3 http://www.my3dscanner.com/ 
4 http://www.cs.washington.edu/homes/ccwu/vsfm/ 
5 http://www.photo-to-3d.com 
6 http://synthexport.codeplex.com/ 
7 http://meshlab.sourceforge.net/ 
8 http://grail.cs.washington.edu/software/pmvs/ 

http://photosynth.net/userprofilepage.aspx?user=davifonso2&content=Synths
http://photosynth.net/
http://www.my3dscanner.com/
http://www.cs.washington.edu/homes/ccwu/vsfm/
http://www.photo-to-3d.com/
http://synthexport.codeplex.com/
http://meshlab.sourceforge.net/
http://grail.cs.washington.edu/software/pmvs/
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4.2.7. Modelação 3D de alguns edifícios de referência a partir 
de sequências de imagens em movimento 

Para além do seu potencial como fonte de imagens isoladas ou conjuntos 

de imagens para processos como os descritos nos pontos anteriores, os 

documentos de cinema ou vídeo, podem também assumir por si o papel de 

“tridimensionáveis”. 

Programas informáticos como o VideoTrace verificam esta afirmação e 

surgem-nos como uma boa alternativa aos programas que utilizam 

fotografias isoladas ou em conjuntos, já que possui, para além de um motor 

de detecção de movimento de câmara com parametrização automática, 

funcionalidades relacionadas com o tratamento de imagens fixas. 

 

Ilustração 41: Processo automático de reconhecimento de movimento de câmara 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “VideoTrace” 

 

Apesar desta capacidade singular, o programa, na sua aplicação básica, 

também funciona com sequências de captação em travelling, razão pela 

qual voltamos a ficar reduzidos a apenas algumas sequências utilizáveis, já 

referidas anteriormente. 

No processo de reconhecimento das sequências, o programa efectua uma 

leitura e cálculo da deslocação da câmara através da análise da deslocação 

dos objectos filmados. 



 
 

72 

Essa análise é feita de forma totalmente automática, cabendo ao utilizador 

decidir acerca da sua “resolução”, ou seja, da densidade e quantidade de 

pontos a ser identificados. 

Esta definição é feita no quadro “tracking options” apresentado na seguinte 

ilustração: 

 

Ilustração 42: Densidade de pontos a ser identificados no quadro “tracking options” 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “VideoTrace” 

 

Este cálculo automático da posição e deslocação da câmara pode ser feito 

pelo próprio VideoTrace ou numa das aplicações externas aconselhadas 

pelo programa, como o Voodoo Camera Tracker ou o Boujou e depois 

importado. 

 

Ilustração 43: Processo automático de reconhecimento de movimento de câmara 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “Voodoo Camera Tracker” 



 
 

73 

As sequências definidas como prioritárias foram as duas captações feitas a 

partir de helicóptero e já mencionadas anteriormente. 

Todas as tentativas de utilização destas duas sequências no seu formato 

original de vídeo (VOB)1 foram, no entanto, infrutíferas. 

O facto de ter sido usada a versão original do vídeo, sem edição de 

qualquer ordem pode ter estado na origem desta contrariedade, uma vez 

que nesse formato original, as distorções de imagem mencionadas em 3.5.4. 

não foram eliminadas. 

 

Ilustração 44: Erro apresentado com a sequência de vídeo não editada 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “VideoTrace” 

 

Apesar deste facto, sabendo que o programa, para além de ficheiros em 

formato de vídeo, também suporta formatos de imagem e, por 

conseguinte, sequências de conjuntos de frames, foram preparadas para 

este efeito pastas com esses conjuntos, devidamente limpas de todos os 

frames que apresentassem distorções. 

Os resultados foram bastante positivos, a sequência foi reconhecida, o 

movimento de câmara foi detectado e foram possíveis algumas modelações 

básicas de coberturas. 

                                                             
1 Também foi realizado um teste com uma versão convertida para MPEG e os resultados foram 
semelhantes. 
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Ilustração 45: Modelação de coberturas no VideoTrace – Vista 1 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “VideoTrace” 

 

A modelação é feita manualmente, desenhando directamente em cima das 

imagens, e a sua qualidade formal pode ser imediatamente confirmada e 

corrigida quando se altera a imagem visível. 

O aumento de quantidade de imagens do mesmo objecto usadas aumenta 

exponencialmente as possibilidades de confirmação e correcção dos 

resultados. 

Para além disso, o Video Trace usa um interface manual simples para 

definição de escala, que permite de imediato conferir dimensões ao modelo 

a desenvolver, bastando para isso seleccionar uma aresta sobre a qual 

sejam conhecidas as dimensões e corrigindo manualmente o valor 

apresentado, como se mostra na imagem seguinte: 
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Ilustração 46: Definição manual de escala no VideoTrace 

autoria própria sobre imagem de (Campos, 1971) através de “VideoTrace” 

 

MODELAÇÃO 3D A PARTIR DE SEQUÊNCIAS DE IMAGENS EM MOVIMENTO: 

SOFTWARE USADO 

IMPORTAÇÃO DE SEQUÊNCIAS E MODELAÇÃO: VideoTrace
1
 

RECONHECIMENTOS DE PERCURSOS DE CÂMARA: Voodoo Camera Tracker
2
 

SOFTWARE NÃO TESTADO: 

RECONHECIMENTOS DE PERCURSOS DE CÂMARA: Boujou
3
 

4.2.8. Modelação 3d de fachadas a partir de desenhos de 
alçados e fotografias 

Uma das mais antigas técnicas de modelação simples de fachadas, tendo 

como referência o desenho poligonal da planta e já usada em 2008 por 

(Domingues & Bandeira, 2008) na modelação que foi feita da Braga do séc. 

XVIII, é a importação do desenho ou fotografia rectificada para ambiente 

CAD, sua colocação em posição vertical alinhada com a aresta da fachada 

que se pretende desenhar e, depois de escalar a imagem para coincidir com 

a dimensão da aresta, desenhar em Z toda a informação visível, de vãos a 

cérceas. 

Neste caso, muito mais que o posicionamento dos vãos, interessa retirar do 

processo as cérceas dos edifícios constantes nos desenhos. 

                                                             
1 http://punchcard.com.au/ 
2 http://www.digilab.uni-hannover.de/docs/manual.html 
3 http://www.vicon.com/boujou/ 

http://punchcard.com.au/
http://www.digilab.uni-hannover.de/docs/manual.html
http://www.vicon.com/boujou/
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Depois de efectuado o procedimento descrito em cima, consegue-se um 

bom instantâneo da fachada e informação precisa acerca das cérceas dos 

edifícios. 

 

Ilustração 47: Modelação de fachadas a partir de alçados 

autoria própria sobre desenho de (Calado, 1999)  através de “Google Sketchup” 

 

O programa escolhido para esta fase do trabalho foi, por razões já 

declaradas, o Sketchup, que permite a utilização de imagens como 

materiais aplicados em superfícies. 

Com os devidos ajustes de escala, fazendo coincidir a largura da fachada 

com o bloco pré extrudido do edifício, esta será uma forma bastante eficaz 

de retirar informação acerca de cérceas, conseguindo em simultâneo uma 

aplicação de textura / material final à fachada. 

Dada a grande irregularidade dos planos de fachada que foram usados, 

correspondentes aos dois flancos da rua principal da aldeia (documento 12), 

facto que causa, nas superfícies oblíquas dos blocos, deformações nas 

imagens, que interferem negativamente no bom resultado geométrico do 

conjunto, tornou-se necessário proceder a uma preparação prévia dos dois 

grupos de elementos envolvidos, os blocos de edifícios e as imagens com os 

desenhos dos alçados. 

No caso dos blocos de edifícios foi necessário proceder a um 

seccionamento desses blocos, isolando os planos de fachada principal dos 

restantes, oblíquos, como pode perceber-se na ilustração seguinte: 
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Ilustração 48: Seccionamento de blocos para isolamento de fachadas principais 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

No caso das imagens, foi necessário também seccionar os alçados para os 

fazer corresponder a cada uma das secções isoladas previamente: 

 

Ilustração 49: Seccionamento de imagens de fachadas do flanco Norte da rua principal 

adaptada de (Calado, 1999)  através de ”Adobe Photoshop” 

 

 

Ilustração 50: Seccionamento de imagens de fachadas do flanco Sul da rua principal 

adaptada de (Calado, 1999)  através de ”Adobe Photoshop” 
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Feito o seccionamento dos blocos e depois de criados novos materiais no 

Sketchup com as imagens, procedeu-se de seguida à sua correspondência: 

 

Ilustração 51: Quadro de materiais e aplicação aos blocos de edifícios com alinhamento de cota 

autoria própria sobre desenho de (Calado, 1999)  através de “Adobe Photoshop” 

 

O alinhamento da linha de secção da rua foi feito manualmente deslocando 

os blocos em Z até se conseguir esse alinhamento. 

Este procedimento é necessário uma vez que, tendo as imagens diferentes 

tamanhos, quando é feita a aplicação do material, o seu posicionamento 

em Z diverge. 

Depois de devidamente corrigido e preparado, o conjunto foi transformado 

em grupo e importado para o ficheiro de trabalho. 

Para completar o processo, foi ainda necessário deslocar o conjunto, mais 

uma vez no eixo Z, até fazer coincidir a linha de secção de rua com a 

superfície do terreno: 

 

Ilustração 52: Importação do conjunto para o modelo de trabalho e alinhamento em Z com o terreno 

autoria própria através de “Google Sketchup” 
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MODELAÇÃO 3D DE FACHADAS A PARTIR DE DESENHOS DE ALÇADOS E FOTOGRAFIAS: 

SOFTWARE USADO 

TRATAMENTO DOS FICHEIROS DE DESENHO: Adobe Photoshop
1
 

APLICAÇÃO DE IMAGENS COMO MATERIAIS: Google Sketchup
2
 

CORRECÇÃO DE VOLUMES E CÉRCEAS: Google Sketchup 

4.2.9. Modelação 3d de coberturas 

Resolvida a questão das cérceas, pelo menos parcialmente, rapidamente se 

percebeu que a informação contida nos desenhos de levantamento não 

seria suficiente para completar a trilogia “forma – fachada – cobertura” que 

dá corpo à modelação 3D completa de um edifício, uma vez que, para 

completar esta trilogia, depois de conseguida a forma e as fachadas dos 

edifícios, ficam ainda a faltar as coberturas. 

Existiam, no entanto, três boas hipóteses de conseguir resolver essa 

questão, garantidas por três conjuntos de imagens-chave; a) a planta de 

coberturas de Delmira Calado (documento 9), b) as duas fotografias aéreas 

(documentos 4 e 5) e c) as duas sequências cinematográficas em travelling de 

câmara captadas a partir de helicóptero (retiradas de documento 19). 

a) Planta de coberturas 

Sendo a planta de coberturas o elemento com ligação mais estreita aos 

restantes documentos utilizados tentou-se, de imediato, a sua utilização 

para resolver a questão das coberturas. 

Foram efectuados, no programa AutoCad, todos os desenhos de coberturas 

em 2D directamente em cima da imagem, ajustando de imediato esse 

desenho à forma dos polígonos dos edifícios previamente desenhados. 

No entanto, não existindo no conjunto de desenhos da monografia 

qualquer informação sobre as cotas das cumeeiras para além das que 

podem ser lidas nos recortes das fachadas, rapidamente se percebeu que 

não seria possível transformar de forma directa e simples o desenho das 

coberturas em modelação tridimensional, a não ser pelo cruzamento com 

informação retirada de outros documentos. 

                                                             
1 http://www.adobe.com/products/photoshop.html 
2 http://usa.autodesk.com/autocad/ 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://usa.autodesk.com/autocad/
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b) Sequências captadas de helicóptero 

A descoberta das sequências de helicóptero fez com que este conjunto de 

imagens se assumisse, desde logo, como uma fonte valiosa e rica de 

informação e o seu potencial de modelação automática, dado existir 

deslocação do ponto de captação mostrando várias perspectivas dos 

mesmos objectos, foi explorado exaustivamente através de diferentes 

abordagens e programas informáticos. 

A primeira tentativa de processamento foi feita através do programa 

Photosynth que funciona em plataforma online livre mas que necessita de 

instalação de interface no computador de trabalho. 

O programa permite que sejam carregados conjuntos de fotografias que 

são depois processadas de forma completamente automática. 

O resultado desse processamento, sendo cumpridos os pré-requisitos do 

programa, é uma reconstituição tridimensional dos objectos constantes nas 

imagens. 

Das várias sequências carregadas neste programa, as filmagens de 

helicóptero foram as únicas em que houve efectivamente resultado 

tridimensional, por razões já abordadas em 2.2.3 e 3.5.4. 

Ensaiaram-se ainda inúmeras conjugações de imagens de planos diferentes 

do mesmo filme e de filmes diferentes, captando o mesmo objecto de 

ângulos diversos, mas sem nenhum resultado aceitável. 

Tentou-se também, através do programa Video Trace, encetar uma 

modelação de coberturas a partir destas sequências de imagens, usando os 

métodos já abordados em 4.2.7., no entanto, e apesar do reconhecimento 

por parte do programa de grande parte dos movimentos feitos pela câmara 

que capta as imagens, existem partes das sequências que, 

inexplicavelmente, “baralham” o programa, levando-o a perder o rasto do 

movimento e a não criar uma correspondência correcta entre as imagens, 

como pode perceber-se nas seguintes ilustrações: 
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Ilustração 53: Perda de reconhecimento de caminho de câmara 

autoria própria através de “Video Trace” 

 

  

Ilustração 54: Desvio da modelação criada em 3D sobre imagens da mesma sequência 

autoria própria através de “Video Trace” 

c) Fotografias aéreas 

Outra das possibilidades ponderadas para se conseguir retirar informação 

tridimensional sobre as coberturas era através das fotografias aéreas 

disponibilizadas pelo IGP (documentos 4 e 5). 

Para além disso, estas fotografias poderiam ainda ser utilizadas para uma 

reconstituição tridimensional dos próprios edifícios, no entanto, sendo que 

“A reconstrução de edifícios usando apenas imagens aéreas como fontes de 

dados provou (…)” em (Suveg & Vosselman, 2003) “(…) ser um problema 

muito difícil de resolver.”1, também aqui se verificou rapidamente que a 

malha urbana extremamente apertada da aldeia não deixava espaço para 

                                                             
1 T.L. do original: “The reconstruction of buildings using only aerial images as data source has proven to 
be a very difficult problem.” 
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mais que um conjunto denso de coberturas, não fornecendo informação 

sobre a volumetria dos edifícios. 

 

Ilustração 55: Pormenor de fotografia aérea na zona da aldeia 

adaptada de:( documento 4) 

 

Acrescenta-se ainda que; “ O estado actual da automatização na 

reconstrução de edifícios a partir de imagens aéreas ainda é 

surpreendentemente baixo.”1 (Suveg & Vosselman, 2003) 

A primeira diligência feita para retirar informação sobre as coberturas das 

fotografias aéreas foi a sobreposição das duas imagens para comparação de 

ângulos, confirmação de dimensões das imagens e coincidência da 

geometria definida pelas marcas fiduciais2. 

Foram de imediato detectadas algumas incongruências geométricas entre 

as duas imagens, derivadas provavelmente da falta de rigor na digitalização 

dos negativos. 

Com efeito, as duas imagens tinham dimensões digitais diferentes, tendo 

uma delas que ser escalada para homogeneização de tamanho. 

A segunda incongruência foi detectada no alinhamento das marcas fiduciais 

que deveriam, teoricamente, responder a uma geometria fixa, como 

vértices de um quadrado perfeito de 23x23cm. 

Não respondendo a essa geometria, as suas dimensões deveriam ter sido 

inferidas pela consulta de um certificado de calibração da câmara utilizada 

ao qual, infelizmente, não tivemos acesso. 

                                                             
1 T. L. do original: “The current state of automation in the reconstruction of buildings from aerial images 
is still surprisingly low.” 
2 Ver glossário 
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Esse facto conduziu à necessidade de distorção efectiva das duas 

fotografias aéreas. 

Estas duas fotografias aéreas, recolhidas nos voos de 1965 em fiadas 

paralelas, mostram a aldeia em flancos opostos das imagens, sendo a 

primeira captada a partir de um ponto central a NW da aldeia e a segunda a 

partir de um ponto central a NE. 

As suas distâncias focais são conhecidas, por informação presente nas 

próprias fotografias: 

f = 152mm 

 

 

Ilustração 56: Cabeçalho informativo das fotografias aéreas 

adaptada de: (documento 4) 

 

A informação da escala foi-nos fornecida em anexo com as fotografias: 

E = 1/15000 

A altitude do voo (H), não sendo constante, pode ser no entanto calculada 

pela seguinte fórmula1: 

 

    /   

 

Esta altitude H será sempre uma altitude média, já que o significado de 

altitude de voo não é mais do que a distância até aos objectos fotografados 

que varia consoante o ângulo e a sua cota (www.cartografia.eng.br). 

 

Ilustração 57: Esquema de captação de fotografia aérea 

retirada de: (www.cartografia.eng.br) 

 

Em que:   (escala) =   (distância focal) /   (altitude do vôo) 

 

 

 

                                                             
1 Derivada de E=f/H em: (http://www.cartografia.eng.br/artigos/naero07.php) 

http://www.cartografia.eng.br/artigos/naero07.php
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Procurou-se reconstituir a área representada nas fotos aéreas através de 

duas aplicações, embora sem sucesso. 

Numa primeira abordagem procurou-se proceder à restituição automática 

com o software VisualSFM. 

De seguida, procurou-se uma restituição semi-automática através do 

software Image Master, porém, como os residuais da orientação relativa 

entre as imagens eram superiores a 1 pixel em alguns casos, não foi 

possível proceder a esta operação. 

Melhores resultados foram obtidos com o software Photomodeler, em que, 

depois da identificação dos parâmetros da câmara, (distância focal e 

referencial fiducial), se conseguiu uma boa orientação relativa entre 

fotografias. 

 

Ilustração 58: Photomodeler – Orientação das fotografias aéreas 

autoria própria através de “Photomodeler” 

 

Esta relação, tendo em conta a afirmação de Paula Redweik: “A base de 

todas as técnicas fotogramétricas para a produção de cartas é composta 

por duas grandes fases que são o voo fotográfico e a determinação de 

pontos de apoio. Só após estas operações é que se pode passar à restituição 

do pormenor, por rectificação ou por estereorrestituição.” (Redweik, 2007), 

só foi possível de encontrar depois da identificação de 14 pontos 

homólogos entre a imagens, para proceder à sua orientação relativa. 

O relatório gerado pelo Photomodeler para esta operação pode ser 

consultado em anexo. 

 

Anexo H: Relatório de orientação de fotografias aéreas gerado em Photomodeler 
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Ilustração 59: Marcação de pontos homólogos nas duas fotografias aéreas 

autoria própria através de “Adobe Photoshop” 

 

Dos catorze pontos identificados, foram considerados oito. 

Destes oito pontos, foram extraídas, por aproximação, as coordenadas 

georreferenciadas no modelo DWG de curvas de nível e as coordenadas 

homólogas no modelo fotogramétrico. 

No que diz respeito à extracção de coordenadas georreferenciadas do 

modelo DWG, sendo este modelo um modelo de curvas de nível, nem 

sempre foi possível ler rigorosamente a coordenada correspondente ao 

eixo Z. 

Assim, a extracção destas coordenadas teve que ser feita através de 

extrapolação de valor, o que, atendendo à equidistância das curvas de nível 

(5m) nos leva a crer que a precisão na sua determinação possa oscilar +/- 

5m em relação ao valor correcto. 
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Para além disso, tendo-se percebido que as coordenadas retiradas do 

modelo DWG, referenciadas ao Datum 731 eram coordenadas com valores 

muito altos2, foi criada uma tabela de cálculo de translação com o intuito de 

diminuir esses valores para todos os pontos, tornando assim mais simples e 

operativos os cálculos necessários. 

Aplicando os parâmetros da translação definidos aos valores lidos das 

coordenadas dos pontos, (coordenadas originais na tabela), obteve-se um 

conjunto de pontos com coordenadas reduzidas (coordenadas finais na 

tabela). 

 

Tabela 1: Conversão de coordenadas de pontos para translação do objecto 

      
FACTORES DE CONVERSÃO 

      
8000 -232000 -400 

         
Designação 

 
COORDENADAS ORIGINAIS 

 
COORDENADAS FINAIS 

PONTOS 
 

x y z 
 

x y z 

1 
 

-5755,1707 235669,0663 699,0000 
 

2244,8293 3669,0663 299,0000 

2 
 

-5458,0088 235541,1873 684,0000 
 

2541,9912 3541,1873 284,0000 

3 
 

-5535,6800 235166,1601 626,0000 
 

2464,3200 3166,1601 226,0000 

4 
 

-4732,3730 234662,4849 588,0000 
 

3267,6270 2662,4849 188,0000 

11 
 

-4513,9850 233223,8400 648,0000 
 

3486,0150 1223,8400 248,0000 

12 
 

-5487,1803 233007,4308 587,5000 
 

2512,8197 1007,4308 187,5000 

13 
 

-5174,1139 235976,3316 817,5000 
 

2825,8861 3976,3316 417,5000 

14 
 

-4919,6400 235403,3332 872,5000 
 

3080,3600 3403,3332 472,5000 
 

A relação entre as coordenadas resultantes da translação do modelo 

georreferenciado DWG e as suas coordenadas homólogas no modelo 

fotogramétrico (PMR) podem ser consultadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 2: Relação de coordenadas de pontos comuns 

Designação Designação 
 

COORDENADAS DWG (finais na tab.1) 
 

COORDENADAS PMR 

DWG PMR 
 

x y z 
 

x y z 

1 1397 
 

2244,8293 3669,0663 299,0000 
 

0,140330771 0,401454626 -0,69034439 

2 1399 
 

2541,9912 3541,1873 284,0000 
 

0,22298799 0,362294595 -0,69718981 

3 1402 
 

2464,3200 3166,1601 226,0000 
 

0,199879516 0,254318352 -0,71294014 

4 1403 
 

3267,6270 2662,4849 188,0000 
 

0,41998031 0,096392963 -0,7248574 

11 1405 
 

3486,0150 1223,8400 248,0000 
 

0,475795284 -0,31609834 -0,71363635 

12 1404 
 

2512,8197 1007,4308 187,5000 
 

0,195362391 -0,37156667 -0,73155449 

13 1400 
 

2825,8861 3976,3316 417,5000 
 

0,309556668 0,485293782 -0,65731729 

14 1401 
 

3080,3600 3403,3332 472,5000 
 

0,381295417 0,310531921 -0,64497487 

 

                                                             
1 Ver glossário 
2 Consultar 3.5.1. 



 
 

87 

Estes dois conjuntos de 8 pontos homólogos permitiram o estimar dos 

parâmetros (escala, 3 translações, 3 rotações) da transformação de 

orientação absoluta do modelo fotogramétrico. Esta operação foi calculada 

com o software JAG 3D - CoordTrans, e o processo foi repetido três vezes, 

eliminando em cada uma dessas repetições o ponto identificado pelo 

programa como “outlier”, ou ponto desenquadrado. 

Na primeira repetição eliminou-se o ponto 4, ou 1403, e na segunda o 

ponto 14, ou 1401, ficando a lista reduzida a 6 pontos sem qualquer 

outlier1. 

 

Anexo I: Relatórios do JAG 3D - CoordTrans 

 

Esta transformação foi aplicada após a produção do modelo final por 

intersecção. 

O modelo tridimensional das coberturas, entretanto restituídas através da 

intersecção espacial de raios homólogos foi depois exportado em vários 

formatos e posteriormente importado a partir do software JRC 3D 

Reconstructor, tendo aí sido aplicada a matriz de transformação resultante 

dos parâmetros estimados anteriormente em JAG 3D - CoordTrans. 

 

Ilustração 60: Ambiente JRC com quadro de redefinição de coordenadas 

autoria própria através de “JRC 3D Reconstructor” 

 

Deste modo, o modelo ficou com a escala, orientação e posição (a menos 

de uma translação no espaço) correctas. 

                                                             
1 Os relatórios dos processos de cálculo efectuados pelo JAG 3D - CoordTrans podem ser consultados em 
anexo. 



 
 

88 

O resultado foi depois exportado para os formatos DXF e DAE, compatíveis 

com os programas informáticos base no desenvolvimento deste trabalho, 

AutoCad e Skecthup, para tratamento, cruzamento de dados e montagem 

final do modelo. 

Em relação à modelação tridimensional no Photomodeler, esta é feita 

manualmente, através da definição de pontos comuns nas duas imagens. 

É possível visualizar, em simultâneo, ambas as imagens e o resultado 3D, o 

que permite a identificação imediata de pontos comuns e o ajustamento 

geométrico do objecto modelado, assim como a correcção dos desvios que 

possam ocorrer na marcação dos pontos, desvios esses que podem 

significar deformações absurdas no resultado 3D. 

 

Ilustração 61: Ambiente Photomodeler 

autoria própria sobre fotografias aéreas ( documentos 4 e 5), através de” Photomodeler” 

 

Após a orientação relativa das imagens, a marcação de um ponto numa das 

fotografias gera, na outra imagem, a visualização da linha epipolar 

correspondente, linha essa que representa, presumivelmente, o lugar 

geométrico onde este segundo ponto deve ser marcado. 
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Ilustração 62: Intersecções das rectas definidas entre o ponto de origem e os objectos 

autoria própria sobre fotografias aéreas (documentos 4 e 5), através de” Photomodeler” 

 

O programa permite, ainda, controlar em simultâneo os valores de erro 

residual, informação que pode ajudar a melhorar a definição de localização 

dos pontos. 

Foi tomada a opção de usar sempre a mesma fotografia, a 68 12 (documento 

4) para marcar os pontos iniciais, por ter melhor definição e clareza de 

imagem (a fotografia 50 131, documento 5, apresenta zonas queimadas por 

sobre exposição). 

Os resultados foram animadores, tendo-se conseguido uma modelação 

bastante completa ao nível das coberturas da aldeia, confirmada pelo 

anáglifo retirado directamente da opção de visualização estereográfica do 

programa e pela vista geral do resultado. 
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Ilustração 63: Anáglifo gerado pelo Photomodeler para visualização tridimensional do objecto 

modelado (ver com óculos de duas cores) 

autoria própria através de “Photomodeler” 

 

 

Ilustração 64: Vista geral do resultado 

autoria própria através de “Photomodeler” 

 

MODELAÇÃO 3D DE COBERTURAS: 

SOFTWARE USADO 

ALINHAMENTO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS: Photomodeler1 

MODELAÇÃO MANUAL: Photomodeler 

CONVERSOR DE COORDENADAS: JAG 3D - CoordTrans2 

AJUSTES DE ESCALA E POSIÇÃO DO MODELO: JRC 3D Reconstructor3 

                                                             
1 http://www.photomodeler.com/ 
2 http://coordtrans.com/coordtrans/ 
3 http://www.gexcel.it/en/download-rec 

http://www.photomodeler.com/
http://coordtrans.com/coordtrans/
http://www.gexcel.it/en/download-rec
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4.2.10. Integração de elementos 

A sobreposição de elementos foi feita em várias fases e dando sempre 

prioridade ao programa Sketchup por razões já referidas. 

Apesar disso, e por uma questão de facilidade de manuseamento de 

formatos de ficheiros, também se usou o AutoCad neste processo. 

A única forma de garantir coerência final ao longo dos vários processos de 

importação/exportação foi garantindo a manutenção das coordenadas 

cartográficas originais de referência constantes no modelo tridimensional 

de terreno disponibilizado pelo DPU-CMTB (documento 7) e já referidas em 

3.5.1. 

 

O Sketchup, versão PRO, permite a importação de ficheiros dos tipos: 

- Sketchup files (*.skp) 

- AutoCad files (*.dwg  / *.dxf) – o que permite importar ficheiros de 

AutoCad directamente, 2D e 3D (DWG) e ficheiros exportados do 

Photomodeler e do 3D Reconstructor (DXF). 

- 3DS files (*.3ds) – ficheiros de 3Dstudio 

- DEM (*.dem  /  *.ddf) 

- Google Earth / COLLADA files (*.kmz  /  *.dae) – o que permite 

importar ficheiros com nuvens de pontos provenientes de MeshLab 

ou Photosynth através do SynthExport 

- Vários tipos de ficheiros de imagem (jpg, png, psd, tif, tga, bmp) 

 

É, portanto, um programa bastante versátil no que diz respeito ao 

relacionamento com materiais de diferentes origens. 

A versão livre, no entanto, é mais limitada neste campo, não apresentando 

tantas possibilidades, como por exemplo as opções dwg e dxf. 

Quanto ao AutoCad, pela sua antiguidade e implantação apresenta-se mais 

como programa de exportação do que de importação e a sua abrangência 

neste campo é bastante limitada. 

Na maior parte dos casos, são os restantes programas que exportam para 

AutoCad e não o contrário. 
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As suas opções de importação estão limitadas a: 

- FBX (*.fbx) 

- Metafile (*.wmf) 

- ACIS (*.sat) 

- 3D Studio (*.3ds) 

- Micro Station DGN (*.dgn) 

- All DGN files (*.*) 

Para além da possibilidade de inserir em modo de referência externa, ou 

seja, mantendo a ligação ao ficheiro original em paralelo, de, entre outros, 

imagens, as chamadas “raster images” por não conterem informação 

vectorial mas sim de mapa de bits1. 

Para o cruzamento de informação fotográfica com as superfícies 

trianguladas de terreno geradas em Sketchup e Autodesk Civil 3D foi usado 

o programa Autodesk 3D Studio Max, já que o Google Sketchup não se 

demonstrou eficaz neste processo, como se verá em 5.1.3.. 

Outro processo importante nas migrações de dados feitas, foi o de 

exportação da informação obtida no programa Photosynth (nuvens de 

pontos) para um formato legível por programas como o MeshLab ou o 

3Dstudio, para posterior manuseamento tridimensional. 

Para efectuar essa migração foi necessário recorrer ao programa 

SynthExport que, tendo a capacidade de ler a informação resultante do 

Photosynth, a converte nos seguintes formatos: 

-  OBJ 

- PLY ASCII 

- PLY Binary 

- VRML (*.wrl) 

- X3D (*.x3d) 

Para além disso, permite a exportação dos parâmetros de câmara, 

através de um ficheiro: 

- CSV (*.csv) 

 

 

 

                                                             
1 Ver glossário 
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O Synth Export é uma aplicação executável que não necessita de instalação. 

 

Ilustração 65: Imagem do executável Synth Export sobre janela de Photosynth 

autoria própria resultante de utilização de “Synth Export” sobre “Photosynth” 

 

Uma descrição mais detalhada acerca dos métodos utilizados na 

sobreposição dos vários elementos será feita em 5. 

4.2.11. Verificação e correcção de resultados 

Os processos de verificação e correcção de resultados serão descritos em 5. 

4.2.12. Aplicação de texturas 

Os elementos de textura para aplicação no terreno, sendo escassos na zona 

submersa, restritos às duas fotografias aéreas, são abundantes na zona 

acima da linha de cota máxima da albufeira, com várias imagens 

disponíveis. 

Assim, e uma vez que toda a informação que foi utilizada para a modelação 

acima da linha de cota máxima da albufeira é informação recente, optou 

por fazer-se uma colagem das duas realidades, sendo a zona submersa 

representada graficamente por uma das fotografias aéreas de 1965 e a 

zona emersa por uma colagem de fotografias aéreas retiradas da aplicação 

Bing Maps1. 

                                                             
1 
http://www.bing.com/maps/#JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhJTJiZnVybmElN2Vzc3QuMCU3ZXBnLjEmY
mI9NDEuMDg4NjEyNjU4NDI2OCU3ZS03LjgwNjk0MTAzMjM4MjgyJTdlNDAuNzI3NDMxNjA5NjM0JTdlLTg
uNTU1Mzg0NjM1ODk4NDQ= 

http://www.bing.com/maps/%23JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhJTJiZnVybmElN2Vzc3QuMCU3ZXBnLjEmYmI9NDEuMDg4NjEyNjU4NDI2OCU3ZS03LjgwNjk0MTAzMjM4MjgyJTdlNDAuNzI3NDMxNjA5NjM0JTdlLTguNTU1Mzg0NjM1ODk4NDQ=
http://www.bing.com/maps/%23JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhJTJiZnVybmElN2Vzc3QuMCU3ZXBnLjEmYmI9NDEuMDg4NjEyNjU4NDI2OCU3ZS03LjgwNjk0MTAzMjM4MjgyJTdlNDAuNzI3NDMxNjA5NjM0JTdlLTguNTU1Mzg0NjM1ODk4NDQ=
http://www.bing.com/maps/%23JnE9LnZpbGFyaW5obyUyYmRhJTJiZnVybmElN2Vzc3QuMCU3ZXBnLjEmYmI9NDEuMDg4NjEyNjU4NDI2OCU3ZS03LjgwNjk0MTAzMjM4MjgyJTdlNDAuNzI3NDMxNjA5NjM0JTdlLTguNTU1Mzg0NjM1ODk4NDQ=
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Ilustração 66: Sobreposição da fotografia aérea 68/12 com fotografia Bing para área de 25Km² 

autoria própria adaptada de (documento 4) e Bing Maps através de “Adobe Photoshop” 

 

Foram realizadas duas montagens a partir de originais com diferentes níveis 

de definição de imagem para coincidirem com as duas áreas de trabalho já 

referidas em 4.2.3.d). 

A ilustração anterior coincide com a área de 25Km² e a seguinte com a área 

de 2,16Km², ambas seleccionadas para modelação. 

 

Ilustração 67: Sobreposição da fotografia aérea 68/12 com fotografia Bing para área de 2,16Km² 

autoria própria adaptada de (documento 4) e Bing Maps através de “Adobe Photoshop” 
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Os processos envolvidos na aplicação destas texturas às respectivas 

superfícies serão detalhados em 5.1.3.a). 

No caso das texturas aplicadas aos edifícios, resultando de processos já 

descritos em 4.2.8., não houve lugar a qualquer procedimento específico 

nesta fase. 

Não se considerou relevante aplicar texturas às coberturas dada a falta de 

riqueza e qualidade gráfica dos vários documentos que as representam na 

totalidade; fotografias aéreas e filmagens de helicóptero a preto e branco 

(cinza) e planta de coberturas em desenho geométrico simples. 

4.3. Síntese dos procedimentos - Emparelhamentos Objectivo – 

Software 

Resumidamente, pode atribuir-se a cada objectivo concreto um conjunto 

de programas informáticos que permitem a sua realização, com evidência 

para os que foram efectivamente usados. 

 

Quadro 17: Emparelhamentos objectivo - software 

OBJECTIVO 

CONCRETO 
SOFTWARE USADO OBSERVAÇÕES 

OUTROS 

PROCEDIMENTOS / 

PROGRAMAS 

TRATAMENTO DE 

DIGITALIZAÇÕES 
PHOTOSHOP 

Procedimento manual. 

Requer conhecimentos 

específicos. 

AUTOSTITCH 

AUTOPANO 

AUTOCAD RASTER DESIGN 

CRIAÇÃO DE MATRIZES E 

BASES VECTORIAIS 
AUTOCAD 

Requer conhecimentos 

mínimos (layers) e 

avançados (xref). 

Qualquer programa de 

base vectorial 

CRIAÇÃO DE MATRIZES E 

BASES DE IMAGEM 
PHOTOSHOP 

Programa sem versão 

livre. 

Software livre alternativo: 

GIMP 

VECTORIZAÇÃO DE 

CURVAS DE NÍVEL 
AUTOCAD 

Processo manual. 

Requer conhecimentos 

mínimos (inserir imagens) 

Modelação 3D a partir de 

fotos aéreas 

DEPÓSITO E 

CRUZAMENTO DE 

DADOS 

SKETCHUP 

Requer conhecimentos 

mínimos (preservar 

coordenadas originais) 

Versão livre – não permite 

importação de formato 

DWG 

Software livre alternativo: 

Autodesk AutoCad – 

Versão estudante livre 

VECTORIZAÇÃO 2D DE 

EDIFÍCIOS 
AUTOCAD 

Processo manual. 

Programa com versão 

livre: estudante. 

Qualquer programa de 

base vectorial 

MODELAÇÃO A PARTIR 

DE UMA FOTO 
SKETCHUP 

Processo manual. 

Parametrização manual. 

Comando PHOTO MATCH 

Photomodeler 

Canoma 

Image modeler 

Sv3dvision 

CONJUNTOS DE 

FOTOGRAFIAS / NUVENS 

DE PONTOS - CRIAR 

PHOTOSYNTH 

MY 3D SCANNER 

VISUALSFM 

SYNTHEXPORT 

MESHLAB 

Processo automático. 

Programas de utilização 

livre 

Programas com 

parametrização. 

Photomodeler. 

CONJUNTOS DE 

FOTOGRAFIAS / NUVENS 

DE PONTOS - EXPORTAR 

SYNTHEXPORT 

Processo manual. 

Programa de utilização 

livre 
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OBJECTIVO 

CONCRETO 
SOFTWARE USADO OBSERVAÇÕES 

OUTROS 

PROCEDIMENTOS / 

PROGRAMAS 

CONJUNTOS DE 

FOTOGRAFIAS / NUVENS 

DE PONTOS – 

EDITAR/MONTAR 

MESHLAB 

Processo manual. 

Programa de utilização 

livre 

Software alternativo: 

PMVS2 

SEQUÊNCIAS DE VÍDEO VIDEO TRACE 

Processo manual. 

Programa de utilização 

livre 

 

TRATAMENTO 

DESENHOS ALÇADOS 
PHOTOSHOP 

Processo manual. 

Requer conhecimentos 

específicos. 

Software livre alternativo: 

GIMP 

DO ALÇADO À FACHADA SKETCHUP 
Requer conhecimentos 

mínimos (materiais) 

Software livre alternativo: 

Autodesk AutoCad – 

Versão estudante livre 

COBERTURAS 2D AUTOCAD 

Processo manual. 

Programa com versão 

livre: estudante. 

Qualquer programa de 

base vectorial 

COBERTURAS 3D PHOTOMODELER 

Muito demorado. 

Requer conhecimentos 

técnicos. 

Software alternativo: 

VIDEO TRACE 

 

 

4.4. Síntese metodológica 

Pode sintetizar-se a metodologia desenvolvida através do seguinte 

esquema tripartido: 

 

Quadro 18: Síntese de objectivos concretos 
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Existindo, no fundo, 3 vertentes de acção principais que direccionam todos 

os procedimentos efectuados: 

 

- O TERRENO – Que serve de enquadramento e base do modelo final. 

Pode ser dividido em duas componentes; modelação do terreno em si e 

definição de local de implantação da aldeia/edifícios. 

 

- Os EDIFÍCIOS – Como componente construída e que respondem à 

TRILOGIA: FORMA / FACHADA / COBERTURA, explicada na seguinte 

ilustração: 

 

Ilustração 68: Trilogia que informa a modelação 3D de edifícios 

(autoria própria) 

 

- As TEXTURAS – Ou acabamento gráfico, com aplicação de materiais / 

imagens / texturas às outras duas componentes, terreno e edifícios. 

A metodologia desenvolvida assenta no encontro e cruzamento entre estes 

três caminhos de modo a atingir o objectivo central de conseguir uma 

modelação 3D da aldeia. 
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4.5. Resultados parciais 

Assim, podemos verificar os seguintes resultados parciais para o conjunto 

sintético dos objectivos concretos que foram definidos: 

 

Quadro 19: Resultados parciais 

VERTENTES DE 

ACÇÃO 

OBJECTIVO 

CONCRETO 
RESULTADO PARCIAL SUMÁRIO 

TERRENO 

MODELAÇÃO 3D DO 

TERRENO ACIMA E 

ABAIXO DO NÍVEL DE 

ÁGUA DA ALBUFEIRA 

CONSEGUIDO 

Modelação acima da linha de 

cota máxima da albufeira 

fornecida por (documento 7) e 

abaixo da linha de cota máxima 

da albufeira desenhado a partir 

de (documento 1). Linha de cota 

máxima da albufeira inferida 

pelo cruzamento de várias 

fontes. 

3D DE TERRENO E 

LOCALIZAÇÃO DA 

ALDEIA BEM 

CONSEGUIDOS 

LOCALIZAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE 

CONJUNTO 

CONSEGUIDO 

Posição georreferenciada do 

conjunto foi conseguida a partir 

de (documento 3). 

EDIFÍCIOS 

FORMA 

CONSEGUIDO 

Desenho 2D do contorno dos 

edifícios conseguido a partir de 

(documento 3). 

CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE. 

Apesar da falta de 

informação sobre as 

cérceas da maior parte 

dos edifícios da aldeia, 

o cruzamento dos seus 

polígonos com o 

conjunto das 

coberturas permitiu a 

descoberta de grande 

parte dessas dimensões 

verticais. 

FACHADA 

(CÉRCEAS) 

CONSEGUIDO PARCIALMENTE 

Não existe informação suficiente 

para uma reconstituição de 

fachadas completa da aldeia. 

Pequeno número de cérceas 

conseguidas a partir de alçados 

retirados de (documentos 11, 12, 

14 e 15) e de reconstituições 

fotográficas de (documentos 16, 

18 e 19) 

COBERTURA 

CONSEGUIDO 

Resultado atingido através do 

cruzamento de desenho 

bidimensional das coberturas 

feito a partir de (documento 9) 

com modelação tridimensional 

das coberturas retirada da 

sobreposição dos (documentos 4 

e 5) 

TEXTURAS 

DO TERRENO 

CONSEGUIDO 

Textura de terreno conseguida 

através de montagem de 

fotografia aérea retirada de Bing 

Maps (documento 0) com 

fotografia aérea (documento 4) e 

aplicada em ambiente 3DStudio 

Max. 

CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE. 

Não havendo imagens 

fotográficas ou 

desenhadas de todos os 

edifícios da aldeia, seria 

sempre impossível uma 

aplicação de texturas 

completa, assim, 

apenas alguns edifícios 

foram ilustrados. 

Nos restantes foi 

aplicada uma textura 

padrão retirada de um 

dos desenhos usados. 

DOS EDIFÍCIOS 

CONSEGUIDO PARCIALMENTE 

Foram conseguidas algumas 

texturas de edifícios a partir de 

desenhos de alçados 

(documentos 11, 12, 14 e 15) e 

de fotografias (documentos 16, 

18 e 19). 
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Podemos ainda sintetizar a utilização dos documentos recolhidos, 

relacionando-a com os objectivos concretos definidos e com os resultados 

parciais atingidos: 

 
 

Esquema 1: Síntese da relação entre documentos, objectivos e resultados para modelação de terreno 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 



 
 

100 

 
 

Esquema 2: Síntese da relação entre documentos, objectivos e resultados para modelação de edifícios 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 
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Esquema 3: Síntese da relação entre documentos, objectivos e resultados para definição de texturas 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 
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5. INTEGRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS PRODUZIDOS 

5.1. Integração e validação primárias 

5.1.1. Terreno 

A integração dos materiais produzidos iniciou-se imediatamente após 

recolha dos primeiros dados, tendo sido sempre feita em percurso paralelo 

com a produção de novos elementos. 

Por razões relacionadas principalmente com a cronologia da recolha de 

documentação1, os primeiros elementos a ser alvo de processamento e 

cruzamento foram os cartográficos, relacionados com o 1º Objectivo 

concreto; o terreno. (Ver 3.7, 4.1 e 4.2.3) 

 

Anexo J: Resumo de cronologia de recolha de documentação 

 

Desde logo se percebeu que os vários documentos cartográficos 

digitalizados continham em si pequenas distorções e deformações de 

escala. 

Por essa razão, e tendo em mente a homogeneização de escalas entre 

todos os elementos, encetou-se um processo de sobreposição destes 

elementos em vários suportes. 

O primeiro programa a ser testado para este efeito foi o AutoCad. Para isso, 

todos os documentos foram digitalizados, transformados em imagens TIF 

ou JPG e importados para o programa. 

As imagens no AutoCad comportam-se como objectos, pelo que a alteração 

da sua escala pode ser feita directamente através do comando “scale”. 

No entanto, o AutoCad não permite edições complexas de imagens. 

Assim sendo, o facto de existirem deformações e distorções nestes 

elementos que deveriam ser resolvidos antes de continuar, impossibilitou a 

sua utilização nesta fase. 

Optou-se então por inverter o processo. 

Em vez de importar as imagens para edição no AutoCad, sobrepuseram-se 

essas mesmas imagens num programa de edição de imagem, o Photoshop. 

                                                             
1 Resumo da cronologia da recolha pode ser consultado em anexo. 
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A lacuna do AutoCad na edição de imagens representa, aqui, um conjunto 

de procedimentos simples, sendo possível efectuar distorções e alterações 

de escala bastante rigorosas. 

O principal problema dos programas de edição de imagem é a sua falta de 

rigor vectorial, uma vez que a sua unidade mínima é o pixel1, que pode ser 

mais ou menos preciso consoante a resolução do ficheiro. 

Assim, utilizou-se o AutoCad para criar elementos de dimensão rigorosa, 

posteriormente exportados para formato de imagem e sobrepostos aos 

restantes documentos em ambiente Photoshop. 

Depois da identificação das coordenadas de referência naquele que foi o 

documento usado como base para todos os processos de integração, o 

modelo tridimensional em formato DWG cedido pela DPU-CMTB, (documento 

7), foi criada uma matriz vectorial simulando a quadrícula aí encontrada. 

Esta matriz foi, assim, criada em ambiente vectorial (AutoCad) e exportada 

posteriormente para formato de imagem com manutenção rigorosa das 

suas dimensões e escala. 

Esta matriz serviu de base à integração de todos os elementos cartográficos 

e de desenho e orientou todo o processo de correcção de deformações 

efectuado. 

 

Ilustração 69: Matriz vectorial em formato de imagem com dimensões de quadrícula rigorosas 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

                                                             
1 Ver “raster” em glossário 
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A sobreposição da matriz aos restantes documentos cartográficos resultou 

num conjunto de imagens contendo cada um desses elementos + matriz 

com características de dimensão e resolução iguais, como se pode observar 

na figura seguinte: 

 

Ilustração 70: Sobreposição da matriz aos elementos de trabalho 

autoria própria adaptada de (EDP, s.d.), (Calado, 1999) e (documento 1) através de “Adobe Photoshop” 

 

 

 

Quadro 20: Dimensões da matriz cartográfica de referência 

Dimensões da matriz: 14173 x 9449 pixels | 180 x 120 cm | 200 pix/inch | 78,74 pix/cm 

Quadrícula: 10cmx10cm 

Correspondência real: escala 1/1000 | 1,8Km x 1,2Km 

Quadrícula: 100m x 100m 
 

 

 

Esta homogeneização de elementos permitiu, não só corrigir as imagens e 

criar um conjunto de bases para a modelação do terreno em falta, com 

ênfase para a decisão sobre o traçado da linha de cota máxima da albufeira, 

como também resolver a questão do posicionamento geográfico de todo o 

conjunto, incluindo o edificado. 

Verificou-se que o perímetro urbano se localizava completamente abaixo 

da linha de cota máxima da albufeira, o que não seria novidade. 

No entanto, esse facto significaria o aumento da margem de erro da 

modelação para 10m, uma vez que as curvas de nível que serviram de base 

a essa modelação foram as retiradas da carta militar, que são traçadas 

precisamente de 10 em 10m. 

O significado deste aumento da margem de erro fica evidente quando se 

entra na escala do edifício, gerando desfasamentos graves na integração 

dos vários elementos contribuintes para a modelação final, como é o caso 

dos desenhos de fachadas com corte longitudinal de rua, como 

demonstrado na ilustração seguinte: 
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Ilustração 71: Cruzamento entre modelação do terreno com margem de erro = 10m e corte 

longitudinal de rua 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Nesta ilustração percebe-se que a direcção da inclinação do terreno é a 

certa mas o desnível é demasiado pronunciado, distanciando-se do que 

existiria na realidade e que pode ser confirmado pelas fotografias e 

sequências cinematográficas que nos mostram esta rua. 

Neste caso, a solução encontrada passou pela introdução, na zona 

originada pela cartografia militar, de curvas de nível intermédias com 

inflexão de posição na modelação do terreno abaixo da linha de cota 

máxima da albufeira. 

Esta introdução poderia, à partida, ser feita por interpolação de pontos 

médios ou recorrendo à modelação a partir das fotografias aéreas. 

Optou-se, por uma questão de simplicidade prática, pela interpolação de 

pontos médios. 

As curvas resultantes desta interpolação tiveram, no entanto, que sofrer 

algumas inflexões de posição. 

Estas inflexões das curvas surgiram em sítios onde, por observação da 

restante documentação, eram evidentes as diferenças com o resultado 

obtido pela simples interpolação. 

De salientar que, num modelo de terreno tridimensional definido por 

curvas de nível, a introdução de uma curva intermédia não tem efeitos 

práticos na alteração da forma desse terreno, uma vez que a linha recta que 

une as duas em cada ponto se mantém inalterada, passando apenas a ter 

mais um ponto definido em si, neste caso, o ponto médio. 

Só com inflexão da posição da nova curva surgem efeitos de alteração 

efectiva da morfologia do terreno, como pode verificar-se na ilustração: 
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Ilustração 72: Exemplo de alteração na topografia por inflexão de curvas de nível 

autoria própria através de “Autodesk AutoCad” 

 

Este procedimento, apesar de não resolver por completo as discrepâncias 

entre as várias fontes, atenua bastante essas discrepâncias, contribuindo 

assim para o bom resultado final do trabalho. 

 

 
 

Ilustração 73: Resultado prático da inflexão de curvas de nível 

autoria própria através de “Adobe Photoshop” 
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Tendo em vista a modelação de terreno, pode sintetizar-se a integração e 

verificação primárias de documentos através do seguinte esquema: 

 

Esquema 4: Síntese de integração e verificação primárias de documentos para modelação de terreno 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 

5.1.2. Edifícios 

No caso dos edifícios, como já foi descrito em 4.2.8., foram importadas 

imagens para o programa como materiais e aplicadas directamente nas 

superfícies previamente geradas pela extrusão dos polígonos dos edifícios. 
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As cérceas de uma parte dos edifícios da aldeia foram encontradas através 

desta técnica. 

As imagens ou desenhos de alçado usadas nesta fase garantem também, 

como pode observar-se no corte longitudinal de rua apresentado 

anteriormente, o conhecimento acerca das composições de fachada. 

Para além disso, indiciam o tipo de águas das coberturas que as encimam. 

a) FORMA 

Esta técnica de modelação de fachada só é, no entanto possível, se 

existirem, previamente definidas, as formas bidimensionais dos edifícios, ou 

seja, os polígonos desenhados que definem a planta do seu contorno. 

Esses polígonos, no nosso caso e como já foi referido, foram desenhados 

directamente em cima da planta cadastral como se pode verificar em 

4.2.4.a). Esta planta cadastral (documento 3), sendo uma planta de conjunto 

georreferenciada, permitiu desde logo o desenho desses polígonos nas suas 

posições aproximadas. 

Os principais documentos de validação, neste caso, são os desenhos de 

planta de piso térreo e cobertura retirados de (Calado, 1999), (documentos 8 e 

9) e as fotografias aéreas, (documentos 4 e 5). 

Assim, e apesar de não existir qualquer ponto de referência nesses 

desenhos de plantas, efectuou-se a sua sobreposição com a planta 

cadastral para tentar perceber quais os possíveis pontos de contacto. 

 

Ilustração 74: Sobreposição de elementos 

autoria própria adaptada de (EDP, s.d.), (Calado, 1999) e (documento 1) através de “Adobe Photoshop” 
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Esta sobreposição foi feita por aproximação em conjunto com a matriz 

quadriculada em ambiente Photoshop, e já apresentada no ponto anterior. 

Desta forma, também estes desenhos passaram a ser georreferenciados. 

No processo de sobreposição foram detectadas discrepâncias entre as duas 

fontes, ao nível da posição dos edifícios e ao nível do detalhe, 

essencialmente nos corpos anexos, como escadas exteriores, alpendoradas, 

alpendres, etc... que, nos desenhos de (Calado, 1999) são representados 

com maior rigor. 

 

Ilustração 75: Discrepâncias entre desenhos em planta 

autoria própria adaptada de (EDP, s.d.), (Calado, 1999) através de “Adobe Photoshop” 

 

Estas discrepâncias que, apesar de tudo, se notam essencialmente ao nível 

do detalhe, indiciam que os documentos utilizaram a mesma fonte como 

base de traçado, desconhecendo-se, no entanto, qual. 

No caso da posição dos edifícios, essas mesmas discrepâncias poderão 

dever-se a distorções no desenho por altura da preparação para publicação 

ou mesmo na fase de digitalização e colagem. 

Já no caso do detalhe, o maior rigor de representação notado nos desenhos 

de Delmira Calado deverá dever-se ao facto de, in loco, se ter procedido a 

verificações de traçados. 

Assim, optou-se por fazer algumas adaptações entre os dois documentos, 

mantendo o traçado da planta cadastral e completando-o com informação 

em falta, mas apenas nos casos considerados essenciais, como a localização 

correcta das alpendoradas, tendo em conta a definição de zonas a modelar 

com maior detalhe. 
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Neste caso, foram usadas as fotografias aéreas e as de rua para, 

visualmente, tentar validar as opções tomadas. 

b) FACHADA (cérceas) 

Com a consolidação do traçado da aldeia e do desenho de polígonos 

referentes aos edifícios, obtiveram-se as dimensões de largura das fachadas 

que permitiram escalar os alçados para encontrar a sua dimensão certa e, 

com ela, as suas cérceas. 

Estas dimensões de largura de fachada seriam também essenciais para a 

modelação individual de edifícios a partir de fotografias de rua usando a 

ferramenta Photo Match do Skecthup, já referida em 4.2.5. 

Usando esta ferramenta, e depois de feito o alinhamento entre a 

perspectiva da imagem e os polígonos de contorno dos edifícios, torna-se 

essencial a harmonização de escalas entre os dois elementos. 

Aqui, a escala correcta é definida pelo utilizador manualmente, 

aumentando ou diminuindo a sua distância ao centro da imagem. 

A forma mais simples e directa de realizar correctamente esta operação é 

desenhando uma linha com direcção e dimensão conhecidas e depois 

escalar a imagem até a fazer coincidir com essa linha. 

No nosso caso, as linhas utilizadas foram sempre as arestas dos polígonos 

que definem a forma dos edifícios. 

Com a introdução deste método conseguiram encontrar-se algumas 

dimensões e formatos de objectos que, devido à ausência de perspectiva 

dos desenhos de alçado não eram ainda conhecidos e que contribuíram 

para uma maior riqueza de pormenor. 

Para além disso, houve ainda lugar para confirmação e aplicação de alguns 

ajustes nos desenhos conseguidos anteriormente. 

c) COBERTURA 

Tendo conseguido algumas cérceas de referência através dos métodos 

acabados de apresentar, tentou-se, de seguida, cumprir o 3º requisito da 

trilogia que serviu de base à estratégia de modelação dos edifícios; a 

cobertura. 

Um dos desenhos presentes em (Calado, 1999), é uma planta de coberturas 

(documento 9). 
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Nesta planta, que teve o mesmo tratamento de sobreposição e 

georreferenciação dos outros desenhos cartográficos, já descrito 

anteriormente, foram detectadas as mesmas discrepâncias em relação à 

planta cadastral, já verificadas na planta térrea da mesma fonte, embora 

atenuadas pelo facto de ter existido, entretanto, um ajuste entre as duas 

versões, apoiado na observação dos elementos fotográficos. 

Para além disso, e como já foi referido em 4.2.9.a), a informação puramente 

bidimensional do desenho, informando acerca da geometria de cobertura, 

número e formato das águas, não seria suficiente para se conseguir uma 

modelação correcta, já que não era conhecida a cota das cumeeiras, 

essencial para se definir a volumetria da cobertura através do cálculo dos 

ângulos das suas águas. 

Uma das hipóteses para resolver esta questão seria o cruzamento, em 

Sketchup, recorrendo à ferramenta Photo Match, de fotografias com 

informação de coberturas, como as vistas panorâmicas de conjunto 

captadas de posições elevadas em relação à aldeia, com o modelo de 

fachadas já realizado, mas esse processo provou ser muito demorado, 

implicando a modelação e alteração de colocação de imagem para cada 

cobertura e, muitas vezes, para diferentes águas da mesma cobertura. 

Para além disso, haveria sempre um grande número de coberturas 

impossíveis de modelar, por não serem visíveis a partir do ponto de 

captação. 

Assim, foram encetadas duas formas de aproximação diferentes tomando 

como base dois conjuntos de documentos distintos, as sequências de 

cinema captadas de helicóptero por António Campos por um lado, e as 

fotografias aéreas do IGP por outro. 

Os programas usados foram o Video Trace e o Photomodeler e os processos 

encontram-se descritos em 4.2.9.b) e 4.2.9.c) respectivamente. 

Tendo conseguido uma modelação de coberturas quase completa da aldeia 

através das fotografias aéreas em Photomodeler, e tendo como referência 

o conjunto georreferenciado de coberturas desenhado em 2D a partir do 

desenho de Delmira Calado, realizou-se de imediato a sua sobreposição 

para verificação de posição e geometria de formas. 

A sobreposição entre os dois conjuntos, confirmou, para todos os eixos, o 

sucesso do processo descrito em 4.2.9.c). 
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Efectivamente, o conjunto apresentou-se com uma boa qualidade relativa, 

embora em termos absolutos tenha demonstrado estar um pouco afastado 

da posição correcta, pelo que foi necessário aplicar uma translação 

adicional. 

No que diz respeito aos eixos de X e Y, como pode verificar-se na ilustração 

abaixo, a discrepância entre o desenho de coberturas 2D, que segue o 

alinhamento dos demais elementos cartográficos usados, e o conjunto de 

coberturas resultantes do processo desenvolvido no Photomodeler é 

bastante pequena (~5,66m em X e ~2,97m em Y). 

 

Ilustração 76: Discrepâncias entre conjuntos de coberturas em planta 

autoria própria através de “Adobe Photoshop” 

 

Para além disso, e como pode também verificar-se na ilustração, a 

geometria das coberturas é bastante semelhante nos dois conjuntos. 

Em relação ao eixo de Z, a relação de coberturas foi um pouco mais difícil 

de verificar, já que para o conjunto 2D não havia ainda qualquer indicação 

de coordenadas em Z. 

Assim, optou-se por efectuar sobreposição com a superfície de terreno 

previamente criada com a finalidade de perceber qual a seria a discrepância 

em Z do conjunto de coberturas modelado em Photomodeler. 
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Ilustração 77: Verificação de posicionamento em Z do conjunto de coberturas 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Para se efectuarem medições, foi escolhido um edifício de referência, 

apresentado em primeiro plano na ilustração anterior, já que se trata de 

um edifício isolado, pertencente ao conjunto do flanco Sul da rua principal 

e com cércea já encontrada através do processo descrito em 4.2.8.. 

O valor medido acima, 12,37m, diverge apenas ~4,40m dos 7,97m da 

fachada encontrada em 4.2.8., o que vem confirmar o bom resultado já 

referido anteriormente. 
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Tendo em vista a modelação dos edifícios, pode sintetizar-se a integração e 

verificação primárias de documentos através do seguinte esquema: 

 

Esquema 5: Síntese de integração e verificação primárias de documentos para modelação de edifícios 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 
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5.1.3. Texturas 

a) DE TERRENO 

Tendo a modelação de terreno consolidada, a aplicação de textura ao 

terreno serviu essencialmente um propósito de enriquecimento visual 

dessa modelação e, por conseguinte, do modelo final. 

Assim, por razões já conhecidas de facilidade de integração das várias 

componentes do modelo, tentou realizar-se a aplicação de texturas às 

superfícies de terreno no Sketchup, através da criação de novos materiais, 

aos quais foram atribuídas as montagens apresentadas em 4.2.12.. 

Como pode confirmar-se na imagem seguinte, esta aplicação resultou, no 

entanto, numa quebra das imagens nas arestas da triangulação das 

superfícies, o que impossibilitou a sua utilização. 

 

Ilustração 78: Aplicação de imagem como material a superfície de terreno 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Consequentemente, optou-se por recorrer ao programa Autodesk 3D 

Studio MAX para realizar a operação. 

Por falta de capacidade de processamento da máquina utilizada, não foi 

possível realizar a aplicação de textura à superfície maior, de 25Km². 

Pelo contrário, para a superfície de 2,16Km², a aplicação foi realizada sem 

qualquer percalço, criando um novo material ao qual se associou a imagem, 

atribuindo-o posteriormente à superfície base, importada do Sketchup. 

Não se mostrou necessário qualquer reposicionamento ou edição da escala 

da imagem. 
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Ilustração 79: Aplicação de imagem como material a superfície de terreno 

autoria própria através de “Autodesk 3D Studio Max” 

 

Tendo interesse em reverter a superfície com textura para o Sketchup, 

tentou-se fazê-lo por várias formas, não tendo sido, no entanto, 

encontrado nenhum par exportação/importação que realizasse esta 

operação com sucesso. 

De qualquer forma, ainda em ambiente 3D Studio foram introduzidos 

blocos com os edifícios, com o traçado das linhas de água e com as curvas 

de nível, sendo possível aferir, por observação directa, que, embora se note 

um ligeiro desfasamento de posição, principalmente nas linhas de água, em 

que o traçado é mais evidente, de um modo geral, o posicionamento da 

imagem por esta via resulta numa proximidade ao modelo bastante 

aceitável. 

 

Ilustração 80: Integração de elementos no modelo de terreno para verificação posicional de textura 

autoria própria através de “Autodesk 3D Studio Max” 
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Ainda por observação directa, consegue perceber-se claramente que, na 

zona acima da linha de cota máxima da albufeira, retirada de Bing Maps já 

com um elevado nível de rectificação perspéctica, a coincidência com o 

modelo é mais evidente. 

O mesmo não acontece na zona abaixo da linha de cota máxima da 

albufeira onde, como seria de esperar, a deformação de imagem causada 

pelo facto de ser uma fotografia aérea sem qualquer tipo de rectificação, 

faz com que exista um desfasamento maior em relação ao modelo 

tridimensional de base. 

Não dependendo, como já foi referido, deste processo para efectuar 

modelação ou verificação de posições, optou-se por não efectuar qualquer 

tipo de procedimento para corrigir esta situação. 

b) DE EDIFÍCIOS 

A aplicação de texturas nos edifícios, tendo em conta os métodos que 

foram utilizados, é um processo intimamente relacionado com as 

modelações de fachadas e de coberturas. 

No caso das fachadas, a informação referente às texturas ou materiais foi 

transmitida directamente pelos elementos usados para a sua modelação. 

(ver 4.2.8). 

A verificação de resultados foi feita nos casos em que se verificou 

duplicação de informação, quer do tipo fotografia-fotografia, quer do tipo 

desenho-fotografia. 
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Tendo em vista a definição de texturas, pode sintetizar-se a integração e 

verificação primárias de documentos através do seguinte esquema: 

 

Esquema 6: Síntese de integração e verificação primárias de documentos para definição de texturas 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 
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5.1.4. Síntese de integração e validação primárias 

Quadro 21: Verificação de resultados 

 

VERTENTES DE 

ACÇÃO 
OBJECTIVO CONCRETO VERIFICAÇÃO 

TERRENO 

MODELAÇÃO 3D DO 

TERRENO ACIMA E ABAIXO 

DO NÍVEL DE ÁGUA 

Acima da linha de cota máxima da albufeira: 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(curvas de nível dwg / cartas militares e 

corográfica) 

- referente ao modelo completo - 

-//- 

Abaixo da linha de cota máxima da albufeira: 

SEM VERIFICAÇÃO 

- referente ao modelo completo - 

LOCALIZAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE 

CONJUNTO 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(informação geográfica / coordenadas / 

cartografia) 

- referente ao modelo completo - 

EDIFÍCIOS 

FORMA 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(planta cadastral / fotografias / cinema / 

desenhos) 

- referente ao modelo completo - 

FACHADA 

(CÉRCEAS) 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(desenhos / fotografias) 

- referente a partes do modelo - 

COBERTURA 
VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

- referente ao modelo completo - 

TEXTURAS 

DO TERRENO 

Acima da linha de cota máxima da albufeira: 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(curvas de nível dwg / foto aérea) 

- referente ao modelo completo - 

-//- 

Abaixo da linha de cota máxima da albufeira: 

NÃO VERIFICADO 

DOS EDIFÍCIOS 

VERIFICADO POR SOBREPOSIÇÃO 

(desenhos / fotografias) 

- referente a partes do modelo - 
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5.2. Integração e validação final: O modelo tridimensional de 

Vilarinho da Furna 

Para a integração final de elementos no modelo tridimensional de Vilarinho 

da Furna foram preparados vários ficheiros contendo, cada um deles, peças 

de informação isolada: 

A - TERRENO 

A1 - Grelha de referência com marcação de áreas de trabalho em 2D 

A2 - Curvas de nível 25Km² 

A3 - Curvas de nível 2,16Km² 

A4 - Superfície 25Km² 

A5 - Superfície 2,16Km² 

A6 - Superfície 2,16Km² (com textura aplicada) 

A7 - Massa de água 25Km² 

A8 - Massa de água 2,16Km² 

B - EDIFÍCIOS 

B1 - Totalidade dos edifícios (sem textura aplicada) 

B2 - Só edifícios com textura (aplicada) 

B3 - Só edifícios com textura (não aplicada) 

B4 - Só edifícios sem textura 

B5 - Polígonos de intersecção 

B6 - Coberturas 2D 

B7 - Coberturas 3D Photomodeler 

B8 - Remates de cobertura 

C - ACESSÓRIOS 

C1 - Caixa de volume de maquete com base na cota 0 para terreno 

25Km² 

C2 - Caixa de volume de maquete com base na cota 0 para terreno 

2,16Km² 

C3 - Linhas de água para terreno 2,16Km² 

C4 – Barragem 
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Ilustração 81: Relação entre versões do modelo final com diferentes tamanhos 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Esta estratégia de criação de ficheiros isolados, permitiu, não só testar 

diferentes tipos de resultados, ao nível da finalização do modelo, como 

também agilizar procedimentos de verificação, criando conjuntos de 

informação específica, e ainda facilitar o manuseamento de dados, já que 

se tornaram bastante evidentes as exigências de determinados ficheiros ao 

nível da rapidez e até mesmo da exequibilidade do processamento. 
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Assim, foram gerados vários conjuntos de integração final, com destaque 

para três: 

1 – Área de modelação de terreno de 25Km² sem texturas. 

2 – Área de modelação de terreno de 2,16Km² sem textura de terreno 

mas com texturas de edifícios. 

3 – Área de modelação de terreno de 2,16Km² com textura de terreno. 

Cada uma destas bases foi depois cruzada com os restantes elementos 

individuais para verificação de resultados. 

O primeiro cruzamento e também o mais evidente, foi o efectuado tendo 

por base as várias superfícies de terreno, cruzando-as com o conjunto de 

blocos extrudidos de edifícios. 

Este procedimento permitiu a criação de um novo desenho de polígonos de 

intersecção, e foi apelidado exactamente de “polígonos de intersecção”. 

 

Ilustração 82: Polígonos de intersecção 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Estes polígonos de intersecção servem de base à modelação das fachadas, 

já que são estas linhas que identificam o ponto de arranque dos edifícios. 

Esse ponto permite o posterior enquadramento das imagens de alçados, 

como foi demonstrado em 4.2.8.. 

Os ficheiros contendo os edifícios foram importados para o modelo final 

separados em dois conjuntos; o primeiro, com os edifícios cujas cérceas 

foram encontradas directamente a partir de desenhos de alçados ou 

fotografias e o segundo, com os edifícios para os quais ainda não existiam 

cérceas encontradas. 
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Para encontrar essas cérceas introduziu-se, no modelo, o conjunto de 

coberturas realizado em Photomodeler. 

Depois de feita a correcção de posição deste conjunto de coberturas nos 

vários eixos, incluindo o eixo Z, já descrita em 5.1.2.c), houve que ajustar os 

topos de cada bloco de edifício até encontrar a base da cobertura 

correspondente, como demonstrado na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 83: Ajuste de cérceas às bases de coberturas 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Percebeu-se, nesta fase que, apesar de ter ficado provado em 5.1.2.c) o bom 

resultado da modelação de coberturas feita em Photomodeler, seria 

melhor optar, por uma questão de facilidade de procedimento e dada a 

complexidade envolvida na correcção da modelação dos planos inclinados 

das coberturas em telhados de 2, 3 ou mais águas, por não usar este 

conjunto no modelo final. 

Assim, as coberturas presentes no modelo final foram modeladas 

directamente a partir do desenho 2D de Delmira Calado, usando como 

referência em termos de cotas de base e de cumeeira o conjunto do 

Photomodeler. 

Para isso, foi necessário fazer coincidir o desenho 2D das coberturas com os 

topos dos edifícios já corrigidos em Z e, a partir daí, “levantar” a modelação 

da cobertura, ajustando as linhas de cumeeira e de beirado às cotas 

correspondentes no modelo do Photomodeler. 

Na imagem seguinte pode perceber-se a sobreposição do conjunto de 

coberturas de referência a vermelho, extraídas do Photomodeler, com o 
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conjunto de coberturas modeladas a partir dos desenhos de coberturas em 

2D de Delmira Calado. 

 

Ilustração 84: Sobreposição de conjuntos de coberturas para aferição de cotas de cumeeira 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Eliminando as coberturas a vermelho, ficamos com o conjunto base para o 

modelo final. 

 

Ilustração 85: Conjunto de coberturas para modelo final 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Dada a irregularidade geométrica de grande parte das coberturas 

existentes na aldeia, este conjunto foi ainda, nos casos em que a forma das 

coberturas se apresentava evidentemente incorrecta, sujeito a intervenção, 

ao nível da correcção de pendentes e cotas de beirado. 
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Estas correcções foram feitas manualmente tendo, na maior parte dos 

casos, por referência, as imagens fotográficas e sequências 

cinematográficas. Nos restantes, a correcção foi feita por intuição de 

resultado. 

Para além disso, foi necessário ainda criar um conjunto de polígonos que 

fizessem a transição entre os topos de nível dos blocos dos edifícios e o 

formato irregular das bases de cobertura. 

Esse conjunto foi agrupado num ficheiro a que se deu o nome de “remates 

de coberturas” apresentado na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 86: Remates de coberturas 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Tendo os blocos de edifícios + coberturas consolidados, encetou-se ainda 

um derradeiro processo de verificação de cérceas com o intuito de 

minimizar o número destas cérceas que foram, como referido 

anteriormente, encontradas por intuição. 

Assim, recorrendo mais uma vez à ferramenta Photo Match do Sketchup, 

sobrepuseram-se ao modelo, não só fotografias de conjunto: 
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Ilustração 87: Sobreposição de fotografia de conjunto ao modelo 3D 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Como também imagens panorâmicas resultantes do processo de colagem 

realizado previamente através do programa Microsoft ICE: 

 

Ilustração 88: Sobreposição de imagem panorâmica ao modelo 3D 

autoria própria através de “Microsoft ICE” e “Google Sketchup” 

 

Este procedimento permitiu a correcção de algumas cérceas que se 

verificou estarem claramente sobredimensionadas. 
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Ilustração 89: Correcção de alguns pormenores do modelo através de Photo Match 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Com este procedimento completou-se a modelação dos edifícios, 

permitindo a aferição de um resultado que pode ser percebido através da 

seguinte ilustração: 

 

Ilustração 90: Vista de conjunto a partir de Nascente 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Como pode verificar-se, os edifícios com textura são os edifícios aos quais 

foram atribuídas texturas próprias específicas de desenhos ou fotografias 

que os representam, assim, numa operação puramente estética e de 

homogeneização gráfica final, foi criado um novo material em Sketchup, ao 

qual foi atribuído um excerto de imagem adaptado de um dos desenhos de 

alçado que foi depois aplicado a todos os edifícios sem textura, resultando 
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num conjunto homogéneo de edifícios, como pode verificar-se na seguinte 

ilustração: 

 

Ilustração 91: Homogeneização de texturas de edifícios 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

 

 

Ilustração 92: Textura usada para homogeneização de edifícios 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

 

Para além de todos estes procedimentos, foi ainda introduzido, na 

modelação de terreno, o recorte da linha de água que passava pela aldeia. 

 

Ilustração 93: Vista de conjunto a partir de nascente com introdução de linha de água 

autoria própria através de “Google Sketchup” 
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Atingiu-se, assim, a fase de finalização do modelo, com pequenas 

correcções pontuais feitas por observação directa de todos os elementos de 

fotografia, cinema e desenho disponíveis e produção de imagens de 

apresentação final que podem ser consultadas em anexo. 

 

Anexo K: Produção de imagens de apresentação final 

 

Um conjunto destas imagens foi seleccionado e enviado para um pequeno 

número de pessoas, antigos habitantes da aldeia, acompanhado de duas 

questões para cada uma das imagens: 

1 – Identifica a aldeia de Vilarinho da Furna na imagem? 

2 – De 0 a 5, (sendo 0 = nada semelhante e 5 = bastante semelhante), qual 

o grau de semelhança com o que recorda da sua aldeia? 

À data da finalização do trabalho prático, uma pessoa disse identificar a 

aldeia de Vilarinho da Furna em todas as imagens, classificando os graus de 

semelhança entre 3/5 e 5/5, numa média de 4/5 para a totalidade do 

trabalho apresentado1. 

 

Anexo L: Resultados de inquérito aos antigos habitantes da aldeia 

  

                                                             
1 Estes resultados podem ser consultados em anexo. 
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5.2.1. Síntese de integração e validação finais 

O esquema seguinte sintetiza os vários níveis de tratamento, integração e 

validação, desde o conjunto de documentos originais até ao modelo final 

tridimensional da aldeia de Vilarinho da Furna. 

 

Esquema 7: Síntese de integração e validação de documentos 

autoria própria através de “Microsoft Powerpoint” 

 

Por dificuldades óbvias na visualização deste esquema, a sua apresentação 

será repetida em anexo. 

 

Anexo M: Esquema síntese de integração e validação de documentos 

 

6. RESULTADOS GLOBAIS - DISCUSSÃO 

O desenvolvimento do trabalho prático que deu origem à presente 

dissertação foi sempre feito por caminhos de incerteza. 

Não se sabia, à partida, quais os documentos existentes, quantos e quais 

seria possível recolher e recuperar, em que estado se encontrariam e, 

acima de tudo, se teriam qualidades e conteúdo suficientes para levar a 

cabo uma tentativa de reconstituição tridimensional da aldeia. 

Sabia-se da existência de um documentário realizado durante o último ano 

de vida da aldeia, o filme de António Campos (Campos, 1971), (documento 

19), mas nada se sabia acerca do seu conteúdo ou das imagens aí captadas a 

não ser o que pode ler-se em (Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, 
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2000) ou o que pode encontrar-se em alguns planos soltos perdidos em 

sítios na Internet. 

Não se sabia, à partida, se existia cartografia da época, temendo-se que a 

existente fosse, ou muito anterior ou muito posterior. 

Este facto não invalidaria a sua utilização, mas provocaria certamente sérios 

constrangimentos à integração e verificação dos dados. 

Não se sabia, à partida, a quantidade de fotografias existentes, a sua 

qualidade e possibilidade de recolha e recuperação. 

Apesar de todas estas incertezas, depois de visualizar-se o filme de António 

Campos, e de se perceber a quantidade de vistas da aldeia aí existentes, a 

perspectiva de conseguir atingir resultados práticos foi alterada. 

Foi feita, a partir desse momento, uma aposta nas tecnologias de 

modelação fotogramétrica automática, esperando conseguir-se, por esses 

métodos, porções de reconstituição tridimensional passíveis de serem 

depois montadas como peças de um modelo geral. 

Surgiram entretanto mais filmagens de época e todas elas foram analisadas 

plano a plano, posteriormente convertidos em imagens e também elas 

analisadas, fotograma a fotograma. 

Tentaram realizar-se reconstituições a partir dos planos isolados, já 

transformados em conjuntos de fotogramas, sem resultado. 

Tentaram realizar-se reconstituições a partir de conjugações de planos, 

também transformados em conjuntos de fotogramas e também sem 

resultado. 

A falta de qualidade das imagens presentes nos filmes e o facto de serem a 

preto e branco levou-nos a questionar se o problema não estaria 

exactamente aí. 

Foram testados, em paralelo, outros filmes, igualmente antigos, uns com 

melhor e outros com pior qualidade e percebeu-se que sim, a falta de 

qualidade das imagens tinha influência no resultado. 

Isso e o tipo de captação, percebendo-se que, para a utilização destes 

métodos automáticos é efectivamente essencial que haja continuidade e 

sobreposição entre as imagens, para que os pontos comuns possam ser 

facilmente identificados pelo programa no processo de reconstituição. 
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A análise dos planos passou a integrar, a partir desse momento, as técnicas 

de realização, separando-os por tipo de captação, em busca de deslocações 

de câmara, o chamado “travelling”1. 

O travelling, descoberto a bordo de uma gôndola em 1896, (Kuyo, 2010) e 

transformado em “questão moral” por Jean-Luc Goddard em 1959, (Cahiers 

du cinéma, nº 97, 1959), nunca foi uma técnica de utilização massificada 

por implicar um conjunto de meios e condições técnicas difíceis de reunir, 

como suportes de câmara especiais, calhas de deslocamento ou 

simplesmente superfícies planas para se efectuar esse deslocamento. 

Nenhuma destas condições existiu no filme de António Campos que 

acompanhou praticamente sozinho o último ano de vida da aldeia, filmando 

essencialmente de câmara ao ombro ou com auxílio de tripés, a 

componente humana em particular, mas também as casas e as ruas que 

transformou em cenários. 

Apesar disso, percebe-se em alguns planos uma tentativa de conferir 

identidade também à componente construída da aldeia e essa preocupação 

é assumida plenamente no conjunto de filmagens aéreas que faz da aldeia a 

partir de helicóptero. 

Este conjunto de planos acabaria por revelar-se um dos únicos em que os 

processos de fotogrametria automática resultaram, embora com fracos 

resultados, como já foi referido anteriormente. 

Não deixa de ser curioso, voltando à questão sobre a forma como o 

travelling foi descoberto, em cima de água, que de todas as reconstituições 

por fotogrametria automática testadas no âmbito deste trabalho, as que 

apresentaram melhores resultados tenham sido as filmagens captadas em 

submersão efectiva, por mergulhadores percorrendo a nado as ruas da 

aldeia2, e ainda as captadas por mergulhadores percorrendo também a 

nado as ruas da aldeia mas, no caso, à superfície da água3. 

O processo de trabalho relacionado com a utilização dos filmes e com a 

fotogrametria automática foi longo e desmotivador, pelo investimento feito 

e pela falta de resultados práticos, mas considera-se que foram daí 

                                                             
1 Ver 3.5.4. e glossário. 
2 http://photosynth.net/view.aspx?cid=4a442a2c-16d8-4904-8d6b-981e480c0316 
3 http://photosynth.net/edit.aspx?cid=17c41107-2fce-4a51-ac2a-2e9c8b7a75e9 

http://photosynth.net/view.aspx?cid=4a442a2c-16d8-4904-8d6b-981e480c0316
http://photosynth.net/edit.aspx?cid=17c41107-2fce-4a51-ac2a-2e9c8b7a75e9
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retiradas conclusões e criadas bases para futuros trabalhos e investigações, 

já referidas anteriormente. 

Em sentido inverso funcionou o processo de trabalho com as fotografias 

aéreas. 

Sendo as cartas topográficas e outras, subprodutos das fotografias aéreas, e 

tendo já essas cartas em nosso poder, pensou-se sempre que essas imagens 

não passariam de elementos acessórios. 

Assim, tendo sido inicialmente procuradas com o intuito de servirem 

essencialmente para consulta e para serem usadas como fonte de textura 

para ilustração da modelação final, acabaram por conquistar um papel 

preponderante no desenvolvimento do trabalho, nomeadamente na 

modelação das coberturas da totalidade da aldeia e acima de tudo para 

verificação da localização geográfica do conjunto edificado, apenas 

presente na planta cadastral fornecida pela EDP. 

Este processo não foi, no entanto, livre de constrangimentos. 

Tendo sido o único, de três programas testados, a conseguir relacionar com 

sucesso as duas fotografias aéreas, o Photomodeler mostrou a razão de ser, 

hoje, um programa de referência no panorama das reconstituições 

tridimensionais a partir de fotografias. 

Tem, no entanto, algumas desvantagens em relação a outros programas, 

nomeadamente o facto de ser um programa de distribuição comercial, ou 

seja, com custos, e a versão “trial”, disponível online e que permite a 

utilização a título experimental do programa durante 30 dias, tem grande 

parte das suas funções bloqueadas. 

Ainda assim, é dada aos interessados uma possibilidade de testar o 

programa com todas as funções activas durante 10 dias mediante 

preenchimento de requisição online. 

O Photomodeler, no entanto, é um programa bastante complexo e difícil de 

manusear, o que tornou o processo de modelação de coberturas num 

processo extremamente demorado e trabalhoso que seria impossível de 

realizar nos 10 dias de versão completa disponibilizados. 

Para além disso, o programa não permite “salvar” os modelos para versões 

anteriores, o que, na prática significa que é impossível iniciar um projecto 

numa versão recente do programa e terminá-lo numa versão mais antiga. 

Na óptica do utilizador, este facto representa uma lacuna grave no 
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programa, talvez mesmo inaceitável, uma vez que impede a mobilidade, 

sempre necessária, entre versões de um programa de distribuição 

comercial.  

Foram efectuados contactos com a entidade distribuidora para dilatação do 

prazo de avaliação, que foram entretanto alvo de apreciação e resposta 

negativa. 

Valeu, nesta fase, a disponibilização por parte do grupo ARChC_3D da 

FAUTL, de uma máquina licenciada com uma versão não muito antiga do 

programa para a realização da tarefa proposta. 

Tentou-se, no decorrer da componente prática deste trabalho recorrer, 

sempre que possível, a programas de utilização livre, não comercial, por se 

considerar que esta é, cada vez mais, uma questão essencial no campo do 

software, com programas novos a aparecer quase diariamente e a tentarem 

cativar utilizadores através da possibilidade de utilização livre e sem custos. 

Esta será, por certo, a tendência natural neste campo e a prova disso é a 

postura assumida pela Autodesk disponibilizando, hoje em dia, licenças 

alargadas para utilização de praticamente todos os seus produtos, desde 

que não tenham fins comerciais. 

Em relação ao conjunto de desenhos obtidos através da monografia 

“Vilarinho da Furna A Memória” de Delmira Calado, com fotografia de José 

Pastor (Calado, 1999), como já foi referido por várias vezes no decorrer da 

presente dissertação, faltaram dimensões, escalas, medidas de referência 

para uma utilização mais segura desses elementos. 

A não existência de tais dados na monografia dificultou a sua interpretação 

e utilização, e o desaparecimento aparente dos originais que deram vida a 

esse trabalho representam uma perda irreparável para a história da aldeia 

que, humildemente, se tentou aqui também colmatar. 

Efectivamente, e tratando-se sempre de uma interpretação com margens 

de erro a considerar, torna-se, com este trabalho, possível restituir a esses 

desenhos a sua dimensão e escala, sem os quais não passam de meros 

esboços de uma realidade desaparecida. 

Das duas entidades que, em teoria, estarão mais intimamente ligadas à 

história da aldeia e ao seu desaparecimento, a Câmara Municipal de Terras 

de Bouro e a EDP, foram enviados dois documentos essenciais; a 

modelação tridimensional do terreno por curvas de nível acima da linha de 
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cota máxima da albufeira em formato DWG (documento 7) e a Planta 

Cadastral em suporte de papel (documento 3). 

Estes dois elementos assumiram-se como fundamentais para o desenrolar 

do trabalho prático que acompanha esta dissertação. 

No caso da modelação por curvas de nível, a sua importância é evidente, já 

que, em posição georreferenciada, fornece uma modelação completa 

tridimensional do terreno, servindo, a partir desse momento, de referência 

para todos os procedimentos subsequentes. 

No que diz respeito aos documentos recolhidos, especialmente nos que 

foram disponibilizados em suporte de papel, onde se enquadra a Planta 

Cadastral, não pode deixar de assinalar-se um dos problemas que se 

revelou mais frequente no seu tratamento e utilização; a distorção relativa 

de dimensões. 

Nada faria supor, à partida, que essa distorção pudesse existir e, não 

havendo referências dentro dos próprios documentos, a única forma de 

identificar estas distorções seria pelo cruzamento com outros documentos. 

No entanto, o cruzamento de vários documentos, todos eles com 

distorções, redunda na incerteza sobre qual será o correcto, ou qual terá 

menos distorções, para ser usado como base. 

A resolução de um problema deste tipo é teoricamente inexistente, e a 

forma de lidar com ele implica muito tempo dispendido a “redeformar” as 

imagens na tentativa de encontrar concordâncias, não sendo os resultados, 

na maioria dos casos, de grande qualidade. 

No nosso caso, o facto de a Planta Cadastral fornecida pela EDP apresentar 

marcações de vértice de quadrícula cartográfica, para a qual as dimensões 

são conhecidas, permitiu a correcção das suas distorções relativas, 

passando este documento a ser determinante para a criação de uma base 

de referência que conferiu dimensão, escala e posição à modelação da 

aldeia, para além de garantir a correcção dimensional de outros 

documentos, como as plantas de Delmira Calado (documentos 8, 9 e 10). 

Apesar do papel fundamental que foi assumido por estes dois documentos, 

não pode deixar de assinalar-se o facto de não existirem na Câmara 

Municipal de Terras de Bouro, documentos de época com informação 

detalhada sobre a aldeia. 



 
 

136 

Da mesma forma, esperava conseguir-se da parte da EDP, estudos mais 

aprofundados sobre a aldeia, eventualmente até desenhos cotados no solo 

e nos edifícios. 

Como já foi referido, a expectativa, na abordagem ao tema deste trabalho, 

passava em grande parte por se conseguir, de forma absolutamente 

automática, cumprir o objectivo de gerar uma modelação tridimensional da 

aldeia apoiada na documentação gráfica existente, essencialmente na sua 

componente cinematográfica. 

As sequências de filme captadas de helicóptero e a existência de 

determinados pormenores da aldeia captados de diferentes ângulos, 

incluindo em filmes distintos, levaram-nos a pensar que seria possível 

retirar resultados positivos de uma abordagem deste tipo. 

No entanto, essa abordagem não se mostrou eficaz e rapidamente se 

percebeu que o monólogo de processos automáticos esperado se 

transformaria em diálogo com os processos manuais, que acabariam por 

protagonizar grande parte das etapas envolvidas na modelação. 

Como ficou demonstrado, a modelação feita através de processos 

fotogramétricos automáticos continua a ser uma área com alguns 

constrangimentos, essencialmente direccionada para os elementos 

produzidos especialmente para esse efeito e com qualidades de imagem 

superiores àquelas que se encontram em fitas gastas pelo tempo. 

No entanto, como se percebeu, a janela de oportunidade não se considera 

completamente fechada. Tendo em conta esses constrangimentos, a 

estratégia no futuro poderá passar por encontrar sequências passíveis de 

utilização e, no limite, testar essas sequências com os programas 

disponíveis no mercado. 

Essa possibilidade ficou também demonstrada neste trabalho embora 

carecendo de exploração mais detalhada. 

Um outro factor a assinalar prende-se com as margens de erro presentes 

em todos os documentos utilizados. 

É bem sabido que os erros se multiplicam exponencialmente. 

No nosso caso, os 10m de intervalo presentes nas curvas de nível usadas 

para a modelação da área submersa, significando uma margem de erro 

muito elevada, significaram uma fonte de incerteza constante. 
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Estas margens de erro, em conjugação com a falta de rigor encontrada na 

delimitação das áreas dos edifícios da planta cadastral, em parte desfeita 

pelo pormenor dos desenhos de Delmira Calado mas, ainda assim, 

presente, evidenciaram um fenómeno que foi uma constante do trabalho 

prático que suporta a presente dissertação, a falta de situações em que os 

elementos se conjugaram perfeitamente, sem qualquer desvio ou 

distorção. 

Apesar disso, uma grande parte das incertezas constantes neste trabalho, 

foram desfeitas aquando da sobreposição do conjunto de coberturas 

retirado da conjugação das duas fotografias aéreas. 

Efectivamente, o posicionamento geográfico deste conjunto, depois de 

importado para o ambiente do modelo de trabalho, divergindo em valores 

nunca acima dos 6m para todos os eixos e não ultrapassando os 5m em Z, 

confirmou em definitivo o bom resultado do posicionamento geográfico do 

modelo, diminuindo drasticamente as margens de erro que eram, até aqui, 

enormes, para os 6m, o que, para a escala do modelo que se pretende, e 

dada a qualidade dos dados disponíveis, nos parece bastante aceitável. 

Uma outra questão colocada era a da origem dos documentos 

cartográficos, no entanto, em dois dos documentos derivados da 

cartografia, a planta cadastral e as plantas desenhadas de Delmira Calado, 

essa origem não era conhecida. 

Verificou-se, no entanto, que a coincidência de formas nesses dois 

documentos era notável, o que poderá indiciar o uso da mesma fonte de 

traçado ou, não tendo existido essa fonte comum, a verdade dos 

resultados. 

De qualquer forma, essa coincidência serve, só por si, para validar os 

resultados, uma vez que, partindo de fontes distintas se chegou a um 

resultado bastante semelhante e próximo. 

Ainda assim, a validação rigorosa de dados, à semelhança do que havia já 

sido verificado na fase de criação de elementos de modelação a partir dos 

documentos, foi sempre difícil de conseguir. 

Esse facto verificou-se, essencialmente, nas situações de maior detalhe, e o 

anseio inicial de conseguir-se manter o purismo do processo, ou seja, 

recorrendo somente a validação directa a partir da sobreposição de 

documentos, foi sendo, em alguns casos, substituído por soluções de 
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recurso que passaram, normalmente, pela correcção manual, induzida pela 

observação meramente visual dos dados disponíveis. 

Nestas situações, tentou sempre utilizar-se a sobreposição do modelo a 

perspectivas fotográficas, com resultados medianos mas aceitáveis, 

revelando-se sempre difícil encontrar coincidências entre todos os objectos 

constantes numa mesma imagem ou em imagens diferentes. 

De referir que, a este nível, uma margem de erro de 6m pode significar a 

deslocação da imagem na dimensão de um edifício completo. 

Apesar disso, foram sempre encontrados bons compromissos de 

orientação, conseguindo-se, não só validar algumas situações, como 

também corrigir outras, como as cérceas exageradas de alguns edifícios. 

Para isso, foram utilizadas diversas ferramentas, sendo a mais comum, 

aquela que é fornecida pelo comando “Photo Match” do Sketchup. 

Esta ferramenta, apesar da facilidade e do bom resultado em termos de 

associação de modelo a imagem com perspectiva que permite, não está 

isenta de alguns problemas operativos. 

O mais evidente é, porventura, a dificuldade que se encontra em manter as 

coordenadas originais do modelo, já que, ao introduzir aí a imagem que se 

pretende usar como base, essa imagem fica automaticamente localizada no 

ponto de origem do modelo, de coordenadas (0,0,0). 

Ora, não sendo conveniente, por questões operativas, alterar a origem do 

modelo georreferenciado, na prática, a distância entre a imagem e esse 

modelo é muito grande, o que, dada a escala de zoom necessária, torna 

impraticável a marcação dos pontos essenciais para o funcionamento do 

comando. 

A utilização deste comando só é, mais uma vez, possível, mediante 

translação do modelo para coordenadas mais próximas da origem. 

Dado o número de operações em que este procedimento é necessário, 

(recorde-se que o mesmo procedimento também foi efectuado na 

modelação das coberturas em Photomodeler), parece-nos evidente que, 

em situações futuras, deve ter-se como essencial a definição prévia de um 

conjunto de parâmetros de translação que permitam aproximar o modelo 

da origem em todas as situações. 
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Esta translação poderá depois ser efectuada, quer pela deslocação física do 

modelo, quer pela deslocação do próprio sistema de eixos, mais 

aconselhável. 

A reposição das coordenadas originais poderá ser feita, caso seja 

necessário, fisicamente, no final do trabalho ou, não sendo necessário, 

pode simplesmente fazer-se acompanhar o modelo com a tabela contendo 

os parâmetros de translação utilizados. 

As correcções efectuadas no nosso modelo nunca chegaram a ser 

exaustivas já que, apesar de termos como objectivo a modelação 3D da 

aldeia, que se apresenta como fim de percurso, o que constitui o tema 

desta dissertação é o processo para atingir esse fim. 

Para isso, apresenta-se aqui uma metodologia vasta, que tenta tocar vários 

pontos e apresentar vários caminhos e soluções para resolução dos vários 

problemas implicados num trabalho desta abrangência. 

Como foi verificado, esses caminhos quase nunca estiveram livres de 

constrangimentos mas, não tendo daí nascido, é do conjunto desses 

constrangimentos que cresce este trabalho e é da resolução desses 

constrangimentos que se faz o seu resultado. 

Para além disso, a conjugação entre constrangimentos e a experimentação 

e descoberta que foram necessárias para os resolver, levou-nos muitas 

vezes a percorrer caminhos paralelos que, sendo decorrentes de outros 

percursos, mas não sendo consequentes em termos de resultado final, 

acabaram por materializar um conjunto de resultados complementares que 

contribuem em larga escala para a caracterização da aldeia de Vilarinho da 

Furna pré-submersão e também para o enriquecimento da documentação 

sobre si existente. 

Um desses caminhos, apesar de ter fornecido algumas imagens que 

acabaram por vir a ser utilizadas como referência para correcções pontuais 

do modelo, acabou por gerar uma enorme quantidade de imagens que, não 

tendo tido aplicação mais directa, acabaram por ser relegadas para 

segundo plano. Considera-se, no entanto, que pela riqueza do seu 

conteúdo, não devem ser deixadas de lado na apresentação dos resultados 

deste trabalho. 

Falamos das panorâmicas conseguidas através de sequências fílmicas dos 

documentários recolhidos que foram processadas de forma automática 
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usando para isso o programa “Microsoft Image Composite Editor” (ICE) e 

que podem ser consultadas em anexo. 

 

Anexo N: Resultados de colagens panorâmicas 

 

 

Ilustração 94: Panorâmica de pormenor de rua 

autoria própria adaptada de (Campos, 1971) através de “Microsoft ICE” 

 

Outro conjunto de elementos sem aplicação directa no resultado prático do 

trabalho, foi o decorrente dos vários cruzamentos de informação e 

documentos que foram sendo efectuados. 

Estes elementos, sob o formato de imagens, complementam a análise 

efectuada sobre o local, podendo, no futuro, vir a ser utilizados, por 

exemplo, em publicações impressas para caracterização ou apresentação 

da aldeia de Vilarinho da Furna e podem também ser consultados em 

anexo. 

 

Anexo O: Resultados de cruzamentos de documentos e informação geográfica 

 

 

Ilustração 95: Cruzamento de fotografia aérea Bing + fotografia aérea IGP com desenho CAD e 

informação geográfica 

autoria própria através de “Adobe Photoshop” 
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Decorrente já da materialização final do trabalho, o modelo tridimensional 

da aldeia, surgem outros tipos de resultados também a considerar. 

As animações, permitindo na sua forma mais básica a visualização simples 

do lugar, como se de um filme se tratasse, e na sua forma mais complexa a 

criação de visitas virtuais que permitam interactividade com o espectador, 

são hoje um produto incontornável na modelação 3D dos lugares. 

A maioria dos programas informáticos 3D permite a criação deste tipo de 

resultados e as suas aplicações são variadas, sendo a mais óbvia, em casos 

semelhantes ao nosso, a apresentação em núcleos museológicos ou 

exposições sobre o tema. 

Assim, foram realizadas várias sequências de animação básica, mais ou 

menos completas que, infelizmente, são impossíveis de apresentar aqui. 

Apesar disso e pela sua importância óbvia, foi criado um anexo específico 

com a apresentação de alguns fotogramas de uma das animações 

realizadas e que marca a existência deste resultado. 

 

Anexo P: Fotogramas de animação gerada a partir de uma das versões do modelo final 

 

Ainda de referir, como resultado complementar, a devolução de dimensão 

e escala ao conjunto de desenhos presentes na monografia de Delmira 

Calado, “Vilarinho da Furna A memória”, já referidos anteriormente neste 

capítulo. 

Para além dos resultados visíveis do trabalho, outros há que, sendo 

impossíveis de materializar, importa também aqui referir. 

São exemplo disso, alguns dados ou informações só possíveis de verificar 

tendo em mãos um modelo como o que foi realizado no âmbito da 

presente dissertação ou semelhante. 

O comportamento da linha de “costa” resultante das alterações de nível da 

albufeira e sua interacção com o conjunto edificado, o cálculo do volume de 

água que tem que desaparecer da albufeira para permitir a emersão das 

ruínas da aldeia ou ainda de que forma se processa esse movimento de 

emersão e submersão, são apenas alguns desses exemplos, como pode 

perceber-se na ilustração seguinte e, mais detalhadamente, em anexo. 
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Ilustração 96: Interacção do nível das águas à cota 540 com o conjunto edificado 

autoria própria através de “Google Sketchup” 

 

Anexo Q: Análise de comportamento do nível das águas 

 

Recorde-se que o lugar, para além de albergar um museu subaquático com 

boas condições para a prática de mergulho, também funciona, quando se 

verifica a emersão das ruínas da aldeia em anos de menor pluviosidade, 

como local turístico, com alguma afluência de visitantes. 

Colocou-se ainda como hipótese para trabalhos futuros, a realização de um 

modelo da situação actual do conjunto submerso, para comparação de 

resultados e tentativa de reconstituição do próprio processo de ruína. 

Essa possibilidade ficará, no entanto, sempre condicionada pelas 

dificuldades de acesso ao local, ou pela vontade e capacidade de 

investimento em processos de recolha subaquáticos. 

 

Ilustração 97: Vista de conjunto recente recolhida em ano de abaixamento do nível das águas 

autoria própria em 2005 
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Em relação ao modelo final conseguido, consideram-se atingidos todos os 

objectivos concretos a que nos havíamos proposto, tendo conseguido 

realizar e verificar uma modelação tridimensional da aldeia, com um grau 

bastante aceitável de certeza e rigor. 

Apesar disso, considera-se que este é um modelo globalmente inacabado. 

Haveria certamente muito ainda a fazer até chegar a uma reprodução fiel 

da aldeia desaparecida, no entanto, acreditamos que os procedimentos a 

efectuar para o conseguir ficam delineados com este trabalho. 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, foram, desde 

sempre, formas de expressão do Homem e, em simultâneo, formas de o 

mesmo Homem reconhecer o seu passado e a sua História. 

Antes, não passavam de meros depósitos de memória, estando abertos 

apenas a consulta e interpretação. 

Hoje, no entanto, é-nos permitida a interacção, e o depósito passou a 

manancial concreto de matéria em bruto pronta para utilização. 

É verdade que o trabalho está em curso e muito há ainda para fazer e 

melhorar, no entanto, julgamos conseguir mostrar, com o trabalho prático 

que esteve na base desta dissertação, até onde se pode já chegar hoje no 

campo da reconstituição tridimensional arquitectónica, especialmente no 

que ao Património diz respeito e, indo um pouco mais longe, ao Património 

desaparecido, ao ex-lugar. 

Na base de todo este Universo de possibilidades que se tem vindo a abrir 

estão os avanços tecnológicos essencialmente relacionados com a 

computação e compreendemos que os caminhos explorados hoje poderão 

ser os atalhos para as descobertas de amanhã. 

Por essa razão, acreditamos que a pesquisa feita ao nível dos programas 

informáticos, não sendo exaustiva e estando longe de estar completa, 

representa bastante bem o panorama daquilo que, não só os técnicos 

especializados, mas também os utilizadores mais leigos, têm hoje ao seu 

dispor. 

Caminha-se para um futuro onde a 3ª e 4ª dimensões terão um papel 

central e fundamental, não só nas áreas tradicionais, como a Arquitectura, 

Conservação e Restauro, mas na vida quotidiana das pessoas, na 
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publicidade, no turismo, na comunicação e no trabalho e, sem querer cair 

em lugar comum, julgamos não existirem dúvidas acerca do papel do 

passado na preparação desse futuro. 

Efectivamente, sendo conhecidos no nosso país outros casos semelhantes 

ao que tratamos neste trabalho, voltamos hoje a defrontar-nos com a 

iminência de aparecimento de mais alguns desses colossos da construção 

que são as barragens e, em simultâneo, com o desaparecimento de tudo o 

que ficar abaixo da linha de cota máxima da albufeira. 

A comparação descomprometida que nos é dado fazer por observação 

tácita entre casos semelhantes mas separados no tempo por alguns anos, 

mostra-nos, ao nível das diligências e procedimentos efectuados, o 

significado da evolução, não só das sociedades, mas também das 

tecnologias e técnicas, e temos a certeza que ocorrendo hoje, todas as 

situações deste tipo seriam, certamente, tratadas com outro nível de 

exigência, cuidado e rigor, deixando muito pouco espaço para a perda, se 

não do objecto, pelo menos da sua memória. 

Com este trabalho pretende-se, sendo evidente que existe em Vilarinho da 

Furna uma memória perdida e uma história que não chegou a ser contada, 

demonstrar que, apesar da distância a todos os níveis, é possível hoje 

contar essa história, que passa pela reconstituição tridimensional da aldeia. 

Para contar essa história seria sempre fundamental apontar uma 

metodologia de trabalho que pudesse apoiar futuras investigações no 

campo da reconstituição de lugares desaparecidos, no entanto, no nosso 

caso, o percurso que se esperava planeado e determinado acabou por 

ganhar uma vida própria, conferindo aos próprios documentos recolhidos o 

papel de orientadores dos acontecimentos e das exigências ao nível dos 

procedimentos. 

Pode assim dizer-se que estes foram, também, participantes activos, 

tornando-se co-autores do trabalho. 

Assim, paralelamente, pode dizer-se que existe uma outra história, aquela 

que é contada pelos documentos e por todo o material de arquivo 

recolhido sobre este lugar. 

Existindo um certo unanimismo na ideia de que existem ainda no mundo 

inúmeros ex-lugares perdidos e por explorar, grupo ao qual o nosso objecto 
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de estudo tende a pertencer, o mesmo não se poderá dizer do conjunto de 

documentos reunidos para caracterizar este local. 

Não será expectável que exista ou volte a existir, para uma situação 

semelhante, um grupo de documentos igual ao reunido no âmbito deste 

trabalho, porém, parece-nos que os procedimentos utilizados podem, com 

as devidas adaptações, ser utilizados noutras situações do mesmo tipo. 

Por essa razão, fez-se questão de apontar as formas e estratégias para os 

processar, apontando aplicações práticas para cada um deles, separados ou 

em conjunto, associando essas estratégias a determinados objectivos 

concretos. 

A relação destes documentos com os programas informáticos que 

permitem dar corpo a esses objectivos também foi considerada como 

fundamental e julgamos ter conseguido demonstrar quais as melhores 

formas ou, pelo menos, as formas possíveis de lidar com determinado 

documento, tendo em conta determinado objectivo concreto, assim como 

as possibilidades de utilização de determinado documento num cenário 

macroscópico de conjunto, tendo em vista um objectivo maior. 

Consideramos ter cumprido todos os objectivos maiores traçados para este 

trabalho, chamados, recordamos, de Objectivos Gerais e organizados pelos 

seguintes temas; História, Historicismo, Propósito Documental, 

Conservação, Museologia. 

Em relação ao tema História, propusemos uma busca de conhecimento que 

foi efectuada com sucesso, quer seja pelo nosso ponto de vista e por tudo o 

que aprendemos durante o processo que envolveu a realização deste 

trabalho, quer pelo ponto de vista da aldeia desaparecida, recuperando da 

memória factos e documentos esquecidos, ou mesmo perdidos. 

Propusemos ainda, sob o mesmo tema, a procura de soluções narrativas 

para uma realidade fisicamente perdida, que consideramos ter encontrado, 

com a criação de um cenário que enquadre narrações futuras sobre a 

História da aldeia. 

Em relação ao tema Historicismo, apesar da divergência entre o nosso 

propósito e aquele que esteve na origem do termo, consideramos ter 

percorrido um caminho semelhante ao percorrido pelos Historicistas do 

séc. XIX, recuperando uma referência da Arquitectura do passado e 

recriando-a posteriormente, com a diferença óbvia da recriação ser virtual. 
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No que diz respeito ao Propósito Documental, podia supor-se, à partida, 

que novos documentos surgiriam e outros seriam recuperados, 

processados e convertidos em informação digital, pelo que se considera 

também cumprido este objectivo. 

Os princípios apontados em “The London Charter For the Computer-Based 

Visualisation of Cultural Heritage” (The London Charter, 2009), foram 

sempre seguidos no decorrer do desenvolvimento do trabalho prático que 

serve de base à presente dissertação, garantindo-se a informação 

detalhada acerca dos métodos e das fontes, fontes essas que foram 

cuidadosamente seleccionadas, tentando-se sempre garantir a verificação 

de dados. Os casos em que tal verificação não foi possível, foram também 

identificados, para que não houvesse dúvidas acerca da sua imprecisão. 

Foram efectuadas imagens do ambiente de trabalho através da ferramenta 

print screen1 em grande número e guardadas em formato reconhecido 

universalmente (JPG), antevendo a obsolescência de formatos e programas 

e salvaguardando, dessa forma, documentação acerca dos métodos, e não 

apenas do resultado final do trabalho. 

A propósito de Conservação, e apesar de não existir um objecto físico a 

salvaguardar na sua forma material, basta olharmos para a definição que é 

feita no documento de Nara sobre a autenticidade: “Conservação: Todos os 

esforços elaborados para perceber o Património Cultural, conhecer a sua história e 

significado, assegurar a sua salvaguarda material e, quando necessário, a sua 

apresentação, restauro e melhorias.” 2 (ICOMOS, 1994), para entendermos 

imediatamente o esforço que aqui foi feito para perceber um conjunto que, 

não sendo material, continua a ser e será sempre Património Cultural, para 

conhecer a sua história e significado e, até, para assegurar a sua 

salvaguarda material, através da salvaguarda do conjunto de documentos 

que foram sobre si recolhidos, processados e utilizados. 

Em relação à Museologia, já aqui foram apontadas várias formas de 

verificar a opção de a considerar como parte integrante de um conjunto de 

“Objectivos Gerais” para este trabalho. 

Todos os elementos produzidos são, de um modo geral, passíveis de fazer 

parte de um núcleo museológico relacionado directa ou indirectamente 

                                                             
1 Ver glossário 
2 T.L. do original: “Conservation: all efforts designed to understand cultural heritage, know its history and 
meaning, ensure its material safeguard and, as required, its presentation, restoration and enhancement” 



 
 

147 

com este tema. Destacam-se, no entanto, alguns produtos mais apelativos 

visualmente, como as imagens panorâmicas ou as animações, já abordadas 

no capítulo anterior. 

De referir ainda que, partindo de uma base de modelação completa e 

terminada, poderão surgir muitos outros produtos ligados ao ambiente 

museológico, como plantas de localização para identificação de espaços ou 

ambientes de exposição, visitas virtuais, entre outras. 

Em relação à metodologia apresentada, tendo sido um trabalho feito por 

caminhos de incerteza e, acrescento, de descoberta, muitas das hipóteses 

foram descartadas e muitos foram os procedimentos que não tiveram 

consequência, no entanto, consideramos ter traçado, com a nossa 

“METODOLOGIA PARA A RECONSTITUIÇÃO TRIDIMENSIONAL DE UM LUGAR 

A PARTIR DE DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA E IMAGENS DE ARQUIVO”, um 

percurso que poderá ser percorrido por todos os futuros descobridores 

destes novos ex-lugares. 
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Carta Militar de 1950 
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DOCUMENTO 4 

Fotografia aérea 68/012 

(Digitalizado) 
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DOCUMENTO 5 

Fotografia aérea 50/131 
(Digitalizado) 

  



 
 

anexos 12 

DOCUMENTO 6 

Carta Corográfica 
(Fotografado) 
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DOCUMENTO 7 

Levantamento 3D do terreno 

 
 

 
 

  



 
 

anexos 14 

DOCUMENTO 8 

Planta de piso térreo 
(Digitalizado) 

 
 

DOCUMENTO 9 

Planta de coberturas 
(Digitalizado) 
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Planta de rede de águas 
(Fotografado) 
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DOCUMENTO 11 

Cortes transversais de rua 
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DOCUMENTO 12 
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(Digitalizado) 
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(Digitalizado em parte) 
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Conjunto fotográfico 
(Digitalizado) 
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DOCUMENTO 17 

Conjunto fotográfico 

 
 

   
 

   
 

   
 

    



 
 

anexos 22 

 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

anexos 23 

DOCUMENTO 18 

Documentário RTP “Aqui havia uma aldeia... Vilarinho das Furnas” 
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DOCUMENTO 19 

Documentário “Vilarinho das Furnas” de António Campos 
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DOCUMENTO 20 

Documentário RTP2 – Programa “BOMBORDO” 
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Documentário RTP MEMÓRIA – Programa “VIAGEM NO TEMPO” 
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DOCUMENTO 22 

Documentário “Vilarinho da Furna – Memórias de uma aldeia” de Fernando Curado Matos 

 
 

DOCUMENTO 23 

“Vilarinho das Furnas, de Antnio Campos, 1971” - retirado de YouTube 
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DOCUMENTO 24 

“Vilarinho das Furnas antes da barragem 1965” - retirado de YouTube 

 
 

DOCUMENTO 25 

“vilarinho das furnas” - retirado de YouTube 
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DOCUMENTO 26 

“Vilarinho das Furnas EML” - retirado de YouTube 

 
 

DOCUMENTO 27 

“Ruinas de Vilarinho das Furnas Gers” - retirado de YouTube 
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DOCUMENTO 28 

“aldeia Vilarinho das furnas” - retirado de YouTube 

 
 

DOCUMENTO 29 

“Vilarinho” - retirado de YouTube 
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DOCUMENTO 30 

“Tradio dos Reis em Vilarinho” - retirado de YouTube 

 
 

DOCUMENTO 31 

“Vilarinho da Furna a preto e brancowmv” - retirado de YouTube 
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DOCUMENTO 32 

“Vilarinho da Furna 14032010wmv” - retirado de YouTube 
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“Vilarinho das Furnas” - retirado de YouTube 
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anexo C . FICHAS TÉCNICAS 

 

Nº DESIGNAÇÃO FICHA TÉCNICA 

18 
Documentário RTP 
“Aqui havia uma aldeia... Vilarinho 
das Furnas” 

IMAGENS - Artur Costa / Álvaro Nazareth / Albino Pires / Guilherme Costa 
MONTAGEM - Elisabeth Fernandes SONORIZAÇÃO - José Valente e Fernando Xis 
LOCUÇÃO - Álvaro Nazareth SONOPLASTIA - Alfredo Pimentel PRODUÇÃO - 
Gabriela Teles 

19 
Documentário “Vilarinho das Furnas” 
de António Campos 

NARRADOR - Aníbal Gonçalves Pereira PARTICIPANTES - Quiné / Fernando Cruz / 

Jorge Pereira / Glória LABORATÓRIO - TOBIS Portuguesa BANDA SONORA - 

Alexandre Gonçalves REALIZAÇÃO - António Campos 

20 
Documentário RTP2 – Programa 
“BOMBORDO” 

IMAGEM - José Serra EDIÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO - Carlos Domingues 
SONOPLASTIA - António Garcia PÓS-PRODUÇÃO ÁUDIO - Salvaterra Garcia 
GRAFISMO - Regina Freire REPORTAGEM - Ana Paula Cabral 

21 
Documentário RTP MEMÓRIA – 
Programa “VIAGEM NO TEMPO” 

IMAGEM - João Luís Azevedo SOM E PÓS-PRODUÇÃO ÁUDIO - António Garcia 
EDIÇÃO VÍDEO - Paulo Alexandre PESQUISA IMAGEM - Luísa Vaz, Sofia Leite 
PRODUÇÃO - Ana Lucas UM PROGRAMA DE - Sofia Leite 

22 

Documentário 
“Vilarinho da Furna – Memórias de 
uma aldeia” de Fernando Curado 
Matos 

PATROCINADO: Sec. Estado da Cultura / PNPG TEXTO LIDO POR: Dulce Paiva 
ASSISTENTE: Luísa Matos GENÉRICO: José Bandeira COLABORARAM: Dra M Graça 
Sampaio Cabral / Eng. Moreira da Silva / Arq. Luís Mateus / Juvenal Rocha / 
Natividade Carrilho / Jeremias M. Rocha / José S. Araújo / Paulino Silva / Manuel 
Carreira / M. Antunes Oliveira / M. António Antunes / Maria D. Barroso / António 
B. Machado / Dr. Manuel Azevedo Antunes 

23 
“Vilarinho das Furnas, de Antnio 
Campos, 1971” 

Carregado por paulomfcunha em 09/08/2009 

24 
“Vilarinho das Furnas antes da 
barragem 1965” 

Carregado por 1234565782 em 24/04/2011 

25 “vilarinho das furnas” Carregado por carlosrei2 em 22/05/2009 

26 “Vilarinho das Furnas EML” Carregado por cirp1969 em 08/10/2009 

27 
“Ruinas de Vilarinho das Furnas   
Gers” 

Carregado por elbonezz em 25/03/2009 

28 “aldeia Vilarinho das furnas” Carregado por paulojfigueiredo em 19/02/2008 

29 “Vilarinho” Carregado por ParteCascos em 14/11/2007 

30 “Tradio dos Reis em Vilarinho” Carregado por a43557 em 20/09/2008 

31 
“Vilarinho da Furna a preto e 
brancowmv” 

Carregado por paulojfigueiredo em 15/09/2011 

32 “Vilarinho da Furna 14032010wmv” Carregado por landnery em 14/03/2010 

33 “Vilarinho das Furnas” Carregado por Reellock2008 em 13/03/2009 
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anexo D . TERMO DE COMPROMISSO IGP  
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anexo E . ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS CINEMATOGRÁFICOS 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DOCUMENTOS 

GRELHA DE CLASSIFICAÇÃO 
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SELECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
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TEMPOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

 

 

  



 
 

anexos 63 

anexo F . CONVERSÕES FILME-FRAME 
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anexo G . RESULTADOS DO PHOTOSYNTH 
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anexo H . RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS GERADO EM PHOTOMODELER 

 
Status Report Tree 
 
Project Name: aldeia superficies_ver48_ver54.pmr 
 
Problems and Suggestions (2) 
   Project Problems (2) 
      Problem: The following cameras are not calibrated: camera_1, camera_2. 
         Suggestion: For best results you should use fully calibrated cameras. If you are having accuracy problems, you should 
calibrate your camera (it is easy and does not take long - See Camera Calibration in the User Manual). 
      Warning The largest point residual in your project (Point1328 - 5.00) is greater than 5.00. The largest residual of points used in 
processing is (Point29 - 2.66) 
         Suggestion: In normal projects, strive to get all point residuals under 5.00 pixels. If you have just a few high residual points, 
study them on each photo to ensure they are marked and referenced correctly. If many of your points have high residuals then 
make sure the camera stations are solving correctly and that your are using the best camera parameters possible. 
   Problems related to most recent processing (0) 
 
Information from most recent processing 
   Last Processing Attempt: Tue Jul 24 17:30:03 2012 
   PhotoModeler Version: 6.3.3.794 - final,full 
   Status: successful 
   Processing Options 
      Orientation: off 
      Global Optimization: on 
      Calibration: off 
      Constraints: on 
   Total Error 
      Number of Processing Iterations: 3 
      Number of Processing Stages: 2 
      First Error: 1.737 
      Last Error: 1.737 
   Precisions / Standard Deviations 
      Photograph Standard Deviations 
         Photo 1: 1_06VF010304_IGP_6865_012_4.jpg 
            Omega 
               Value: 0.009057 deg 
               Deviation: Omega: 0.057 deg 
               Correlations over  95.0%: Y:-99.6% 
            Phi 
               Value: -0.008908 deg 
               Deviation: Phi: 0.056 deg 
               Correlations over  95.0%: X:99.5% 
            Kappa 
               Value: 0.002578 deg 
               Deviation: Kappa: 0.022 deg 
            Xc 
               Value: -0.000122  
               Deviation: X: 7.1e-004  
               Correlations over  95.0%: Phi:99.5% 
            Yc 
               Value: -0.000067  
               Deviation: Y: 9.3e-004  
               Correlations over  95.0%: Omega:-99.6% 
            Zc 
               Value: -0.000025  
               Deviation: Z: 3.4e-004  
         Photo 2: 2_06VF010304_IGP_5065_131_4.jpg 
            Omega 
               Value: 0.941249 deg 
               Deviation: Omega: 0.042 deg 
               Correlations over  95.0%: Y:-99.5% 
            Phi 
               Value: 1.031552 deg 
               Deviation: Phi: 0.053 deg 
               Correlations over  95.0%: X:99.0% 
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            Kappa 
               Value: 0.171635 deg 
               Deviation: Kappa: 0.019 deg 
            Xc 
               Value: 0.635586  
               Deviation: X: 6.9e-004  
               Correlations over  95.0%: Phi:99.0% 
            Yc 
               Value: 0.082560  
               Deviation: Y: 7.3e-004  
               Correlations over  95.0%: Omega:-99.5% 
            Zc 
               Value: 0.023719  
               Deviation: Z: 3.8e-004  
 
Quality 
   Photographs 
      Total Number: 2 
         Bad Photos: 0 
         Weak Photos: 0 
         OK Photos: 2 
      Number Oriented: 2 
      Number with inverse camera flags set: 0 
   Cameras 
      Camera1: camera_1 
         Calibration: no 
         Number of photos using camera: 1 
      Camera2: camera_2 
         Calibration: no 
         Number of photos using camera: 1 
   Point Marking Residuals 
      Overall RMS: 0.719 pixels 
      Maximum: 5.002 pixels 
         Point 1328 on Photo 1 
      Minimum: 0.003 pixels 
         Point 564 on Photo 2 
      Maximum RMS: 4.914 pixels 
         Point 1328 
      Minimum RMS: 0.003 pixels 
         Point 564 
   Point Tightness 
      Maximum: 0.0015  
         Point 1328 
      Minimum: 7.9e-007  
         Point 564 
   Point Precisions 
      Overall RMS Vector Length: 0.000513  
      Maximum Vector Length: 0.000597  
         Point 1 
      Minimum Vector Length: 0.000448  
         Point 1401 
      Maximum X: 0.000238  
      Maximum Y: 0.000338  
      Maximum Z: 0.000453  
      Minimum X: 0.000171  
      Minimum Y: 0.000201  
      Minimum Z: 0.00034 

  



 
 

anexos 78 

anexo I . RELATÓRIOS DO JAG 3D - COORDTRANS 
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anexo J . RESUMO DE CRONOLOGIA DE RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO 
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anexo K . PRODUÇÃO DE IMAGENS DE APRESENTAÇÃO FINAL 
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anexo L . RESULTADOS DE INQUÉRITO AOS ANTIGOS HABITANTES DA ALDEIA 

 

CONJUNTO DE IMAGENS ENVIADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES: 

 

1. Identifica a aldeia de Vilarinho na imagem? 

(sim / não) 

2. Qual o seu grau de semelhança com a realidade? 

(De 0 a 5 em que 5 corresponde ao máximo de semelhança.) 
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RESPOSTA DE MANUEL ANTUNES, ANTIGO HABITANTE DA ALDEIA. 
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anexo N . RESULTADOS DE COLAGENS PANORÂMICAS 
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anexo O . RESULTADOS DE CRUZAMENTOS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
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anexo P . FOTOGRAMAS DE ANIMAÇÃO GERADA A PARTIR DE UMA DAS VERSÕES DO MODELO 

FINAL 
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anexo Q . ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DO NÍVEL DAS ÁGUAS DA ALBUFEIRA 
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