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Resumo 

A interferometria RADAR (InSAR) é a única técnica existente capaz de 

observar/medir a topografia e a deformação da superfície terrestre com uma elevada 

resolução espacial e a uma escala global. A sua utilização na extração da altura de 

edifícios e infraestruturas surgiu nos anos 90, com o melhoramento da resolução 

espacial deste sistema e com a possibilidade deste ser utilizado independentemente 

das condições atmosféricas.  

No entanto esta técnica apresenta algumas limitações, especialmente devido à 

descorrelação temporal e geométrica. De forma a mitigar estas limitações é 

apresentada, por Ferretti et al., a técnica Permanent Scatterers (PS) que considera 

apenas píxeis coerentes no tempo. A técnica PS-InSAR é uma poderosa ferramenta 

na medição de deformação da superfície e na determinação de modelos digitais de 

elevação de modo contínuo e para áreas extensas.  

Apesar de terem surgido várias abordagens a partir da técnica supracitada, como a 

proposta por Hooper et al., que pretendem melhorar e mitigar algumas das suas 

limitações, as limitações típicas inerentes ao modo de aquisição RADAR de visada 

lateral persistem, fazendo com que surjam vários tipos de distorções, sendo estes 

mais evidentes em infraestruturas altas.  

Nesse sentido, esta dissertação apresenta um estudo comparativo de dois métodos 

PS-InSAR (Ferretti et al. e Hooper et al.) para extração de alturas com recurso a 

imagens SAR. Os resultados são validados com dados LiDAR da cidade de Lisboa 

(Portugal), visando analisar a precisão das alturas obtidas por estas técnicas, na 

presença de edifícios e infraestruturas altas. 

 

Palavras-chave: InSAR, PS-InSAR, altura de edifícios  
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Abstract 

Synthetic Aperture RADAR interferometry (InSAR) has been recognized as a 

powerful technique to measure earth’s topography and surface deformation with a 

high resolution on a wide spatial scale. This started to be used in the 1990’s on 

building height determination, due to the improvement of spatial resolution of this 

system and to the fact that it is consider to be an all-weather sensor. 

However this technique has some limitations, mainly due to temporal and 

geometrical descorrelation. To by pass this limitations, it was developed by Ferretti 

et al., the Permanent Scatterers (PS) technique that considers only time-coherent 

pixels. The PS-InSAR technique is a powerful tool for monitoring ground 

deformations and determination of digital elevation models (DEM) over large areas. 

Even with the emergence of some techniques derived from the PS technique 

developed by Ferretti et al. that seek to improve it, such as Hooper et al., yet there 

are some persistent limitations inherent to the RADAR acquisition methodology that 

produces several different types of distortions that are more prominent on high 

structures. 

Therefore this thesis presents a comparative study of two PS-InSAR methods 

(Ferretti et al. and Hooper et al.) on building height determination that is endorsed 

by LiDAR data of the city of Lisbon, Portugal. This aims to study buildings height 

accuracy behave in the presence of buildings and high structures, by these 

techniques. 

 

Keywords: InSAR, PS-InSAR, building height 
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1. Introdução  

1.1. Enquadramento 

A evolução tecnológica das últimas décadas e o consequente lançamento de vários 

satélites deu lugar a um novo método de aquisição de informação, a deteção remota 

espacial. Apesar de a deteção remota já ser utilizada desde há muitos anos a partir 

de fotografia, só em 1972, com o lançamento do satélite LANDSAT, surgiu a deteção 

remota como nós a conhecemos.  

Este método permite adquirir informação da superfície terreste e do efeito da 

atividade humana a partir da recolha de dados ao longo do movimento do satélite, 

representando assim uma possibilidade de aquisição de dados global para toda a 

superfície terrestre de forma sistemática e de baixo custo. 

A importância deste sistema é, sem dúvida, inestimável pois possibilita a observação 

e monitorização sinóptica da Terra com um custo relativamente baixo quando 

comparado com as técnicas clássicas de geodesia e de fotogrametria. 

O sistema RADAR apresenta um grande potencial para utilização na deteção remota, 

pois sendo um sensor ativo pode ser utilizado a qualquer hora do dia e em quaisquer 

condições meteorológicas. No entanto, este sistema apresenta uma resolução 

azimutal que não é aceitável, resultando no surgimento do sistema RADAR de 

abertura sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR) que ultrapassa esta limitação.  

Em 1978 foi lançado o primeiro satélite com um sistema SAR, o SEASAT, e em 1991 

o satélite ERS-1 permitiu o desenvolvimento da técnica de interferometria SAR. Esta 

técnica baseia-se nos princípios de RADAR, e permite uma monitorização contínua 

da superfície, conseguindo a partir da mesma gerar modelos digitais de elevação 

(DEM) e medir deslocamentos de pontos na superfície, tendo no entanto algumas 

limitações.  

A interferometria SAR determina a topografia e a deformação da superfície a partir 

de duas imagens SAR da mesma área, que tenham sido obtidas por um satélite com 

um sensor ativo que opera na banda das micro-ondas, com um comprimento de onda 

entre os 3 e os 24 centímetros (banda X, 3 centímetros, banda C, 6 centímetros e 

banda L, 24 centímetros). 

No final dos anos 90 surgiu uma técnica, denominada por Permanent Scatterers (PS) 
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que identifica píxeis que mantenham as suas características estáveis ao longo do 

tempo [Ferretti et al., 2000; Hooper et al., 2004; Kampes, 2006]. Apresenta uma 

estratégia de processamento sistemática capaz de utilizar todas as imagens obtidas 

sobre uma certa área, criando um conjunto de interferogramas diferenciais relativos 

a uma imagem master. Em vez de a fase ser analisada no domínio espacial, são 

selecionados píxeis coerentes em que os seus valores de fase são analisados em 

função do tempo e do espaço. A técnica PS-InSAR também demonstrou que é possível 

utilizar um grande número de imagens para reduzir os efeitos do atraso atmosférico 

e para obter estimações precisas apesar da descorrelação. 

Tanto a utilização da técnica InSAR como da técnica PS-InSAR para a reconstrução 

tridimensional (3D) da topografia da superfície surgiu por via de várias abordagens, 

em que dependendo do método e da área de estudo os resultados nem sempre foram 

promissores. É determinante a escolha do ângulo de incidência e da linha de base 

dos interferogramas de modo que estes não se aproximem dos seus valores críticos.  

A precisão obtida por estas técnicas na reconstrução 3D não consegue, no entanto, 

competir com a precisão obtida através de dados LiDAR, pois os sistemas RADAR 

são mais sensíveis ao ruído devido às medições serem realizadas através da diferença 

de fase de dois sinais. Acrescentando também o facto de a distância do sensor RADAR 

ao solo, de aproximadamente 600 quilómetros, ser bastante maior que a distância do 

LiDAR ao solo, geralmente adquirido por avião.  

A reconstrução 3D apresenta, tipicamente, erros de maior magnitude em edifícios e 

infraestruturas, do que no solo e em zonas muito urbanizadas, sendo por isso 

pertinente analisar e comparar, com dados LiDAR, o comportamento dos métodos 

propostos por Ferretti et al. [2001] e Hooper et al. [2004] na cidade de Lisboa, 

surgindo nesse sentido este estudo.  
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1.2. Estado de Arte  

Com o lançamento do satélite ERS-1 (1991), ERS-2 (1995) e ENVISAT (2002) ficou 

disponível um grande número de imagens SAR, o que potenciou uma revolução no 

estudo de deformação da crusta terreste através da interferometria SAR.  

A InSAR apresentava-se como uma técnica quase operacional de medição da 

topografia terrestre e da respetiva deformação. Tendo sucesso essencialmente em 

aplicações como a medição da deformação causada por sismos [Massonnet, 1995; 

Catita et al., 2005], vulcões [Hooper et al., 2004; Hooper, 2006], subsidência de 

cidades [Catalão et al., 2011; Catalão et al., 2013] e glaciares [Lukman et al., 2007]. 

Esta técnica é a única que permite observar estes fenómenos com uma elevada 

resolução a uma larga escala espacial. 

Em 2000 foi lançada a missão SRTM, denominada por Shuttle Radar Topography 

Mission, sendo esta a primeira missão onde foi possível gerar um DEM de precisão 

homogénea e praticamente global, com uma precisão e resolução espacial nunca 

conseguida até então. Assim, através de dois sensores SAR e de uma única passagem, 

obteve-se um DEM com 90 metros de resolução espacial, 20 metros de precisão 

planimétrica e de cerca de 15 metros de precisão altimétrica [Rabus et al., 2002]. A 

vantagem da utilização de uma única passagem em vez de passagens sucessivas é a 

diminuição dos efeitos da descorrelação, não existindo espaçamento temporal entre 

aquisições, tendo no entanto custos acrescidos.  

Com o aumento da resolução dos sensores SAR surgiu a possibilidade da sua 

utilização na interpretação de áreas urbanas. Segundo Soergel et al. [2003] os 

resultados obtidos na reconstrução 3D de edifícios em zonas rurais ou em zonas de 

edificado baixo são promissores, no entanto quando é feita a aplicação a zonas 

urbanizadas e com edifícios altos e bastante próximos isto já não se verifica. 

A técnica Permanent Scatterers, apresentada por Ferretti et al. [2001], surgiu com o 

objetivo de ultrapassar o problema da descorrelação apresentada pela 

interferometria SAR. Utilizando uma longa série temporal de imagens SAR, esta 

técnica identifica píxeis coerentes no tempo com fase estável onde é possível realizar 

medições de grande precisão. Em 2006 Hooper et al. apresentou uma outra técnica, 

que apesar de ter como base o método inerente à técnica Permanent Scatterers, 

apresenta algumas diferenças. Esta técnica pretende mais uma vez resolver os 
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problemas apresentados pela descorrelação. 

Contudo, a grande limitação inerente a esta técnica é a precisão da localização dos 

PS que poderá ser na ordem de alguns metros, condicionando assim a precisão do 

DEM obtido. Por exemplo, apesar da precisão teórica da posição dos PS ser na ordem 

de 1 metro nas três dimensões, esta precisão ainda não foi comprovada em larga 

escala [Perissin and Rocca, 2006a]. 

Perissin and Rocca [2006b] aplicaram esta técnica na cidade de Milão, de forma a 

criar DEM de elevada precisão. No entanto, foi utilizado o multitrack que processa 

uma nuvem de pontos (PS) adquirida por vários satélites, considerando que duas 

imagens são de passagem descendente e uma é de passagem ascendente. Atendendo 

ao problema da localização inequívoca dos PS, foi estimado primeiro um DTM com 

precisão centimétrica e a partir deste foi feita uma média de altura de PS vizinhos 

melhorando assim a precisão típica da componente vertical até às dezenas de 

centímetros. Apesar da precisão do posicionamento dos PS ser na ordem de 1 metro, 

ao nível do solo esta precisão poderá ser na ordem das dezenas de centímetros.  

No entanto, Stilla et al. [2003] compararam as precisões de InSAR com as precisões 

de LiDAR através da segmentação de estruturas e edifícios por estes dois métodos 

(InSAR e LiDAR), numa zona de Frankfurt. Os autores verificaram que, devido à 

natureza ruidosa dos dados de elevação da InSAR e que devido à interferência dos 

sinais a partir dos edifícios, existe uma dificuldade de reconstrução das estruturas. 

Esta dificuldade conduz a que os níveis de detalhe dos resultados de InSAR não 

sejam comparáveis aos resultados de LiDAR. Apesar de em áreas de denso edificado, 

os resultados obtidos por LiDAR serem melhores, a InSAR apresenta a grande 

vantagem face ao LiDAR de operar em quaisquer condições atmosféricas, o que 

possibilita a sua utilização em caso de catástrofes naturais para um rápido 

mapeamento de estragos.  
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1.3. Objetivo 

O objetivo deste trabalho consiste no estudo comparativo de diferentes metodologias 

para extração da altura de edifícios e de infraestruturas, através da técnica PS-

InSAR. O processamento é realizado sobre um conjunto de interferogramas da cidade 

de Lisboa, em que é calculada altitude dos PS identificados.  

As metodologias em questão são as propostas por Ferretti et al. [2001] e Hooper et 

al. [2004]. Para o efeito foi desenvolvido o software que implementa a técnica dos PS 

proposta por Ferretti et al., e foi utilizado o software livre, StaMPS, disponibilizado 

por Hooper. É apresentada a comparação dos resultados obtidos com as duas 

metodologias validada com, dados LiDAR. 

1.4. Organização do Trabalho 

O presente documento encontra-se dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta um enquadramento e estado de arte referente ao tema da dissertação e 

respetivo objetivo.  

O segundo capítulo apresenta uma introdução teórica da interferometria SAR, 

incluindo o sistema RADAR, a técnica InSAR, PS-InSAR e duas abordagens que se 

inserem nesta técnica sugeridas por diferentes autores (Ferretti et al. e Hooper et 

al.), bem como as suas limitações.  

O terceiro capítulo consiste na descrição dos dados e da metodologia aplicada para 

reprodução dos dois métodos, sendo no entanto apresentada uma correção da 

localização dos pontos (PS) e também uma suavização dos dados (apenas no método 

de Ferretti et al.), seguindo-se de uma análise aos resultados obtidos. 

Por fim, o quarto capítulo apresenta as conclusões.  
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2. Interferometria SAR 

Neste capítulo é apresentado um conjunto de conceitos teóricos necessários à 

compreensão do estudo, começando por expor o princípio de aquisição de imagens 

RADAR, seguindo-se da utilização de interferometria SAR, a sua geometria de 

aquisição e possíveis limitações relacionadas com as distorções apresentadas.  

Seguidamente é apresentada a técnica PS-InSAR e as suas limitações, bem como a 

metodologia e pressupostos inerentes aos dois métodos aplicados, para que seja 

percetível em que pontos os métodos diferem e que melhorias acrescentam. 

2.1. Princípios de RADAR 

O RADAR, em inglês denominado por RAdio Detection And Ranging, é 

essencialmente um sistema de medição de distâncias que foi introduzido por Nikola 

Tesla em 1914 nos Estados Unidos [Guarnieri, 2010].  

É considerado um método de deteção remota ativo, pois tem a sua própria fonte de 

radiação eletromagnética. Opera na banda das micro-ondas e emite através da 

antena, um feixe de radiação com séries de pulsos em intervalos de tempo iguais. 

Este feixe é oblíquo à superfície que está perpendicular à direção do movimento do 

satélite.  

A radiação emitida pelo feixe atinge o alvo e parte dessa radiação é refletida de volta 

para o sensor. Esta radiação refletida é então detetada, medida e cronometrada. O 

tempo necessário para a radiação viajar do sensor até ao alvo e voltar ao sensor 

determina a distância ao alvo. Ao registar o alcance e a magnitude da radiação 

refletida de todos os alvos é formada uma imagem de duas dimensões da superfície.  

Este sistema diferencia-se dos sensores óticos pois: é um método de aquisição de 

imagens ativo, tendo a sua própria fonte de radiação que ilumina o alvo; utiliza a 

banda das micro-ondas que devido ao seu grande comprimento de onda penetra 

nuvens e neve; usa radiação polarizada, permitindo explorar essas assinaturas de 

cada ponto/alvo, obtendo mais informação sobre a estrutura dos pontos; e é um 

método de aquisição de imagem coerente, o que dificulta a interpretação 

radiométrica deste tipo de imagens devido ao ruído causado pela interferência 

destrutiva e construtiva de muitos ecos de dispersão que ocorrem num único píxel, 

denominado por speckle [Bamler, 2000]. 
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Como já foi mencionado, este sistema funciona na banda das micro-ondas e por isso 

apresenta grandes comprimentos de onda comparativamente aos sistema óticos, 

podendo operar independentemente da iluminação (de dia ou de noite) e da presença 

de nuvens e/ ou chuva, sendo por isso considerado um sensor para todas as condições 

atmosféricas “all-weather sensor”. 

O facto de a geometria de aquisição RADAR ser de visada lateral e de este sistema 

medir apenas distâncias, origina distorções geométricas na imagem resultante. A 

medição de distâncias inclinadas (ao invés da distância horizontal no solo) e o relevo 

são exemplos de causas de distorções. As distorções devido ao relevo podem ser de 

foreshortening ou de layover.  

A distorção foreshortening resulta da distância de um segmento aparecer 

comprimida caso este segmento apresente um certo declive, tendo este o seu efeito 

máximo quando a superfície é perpendicular ao feixe RADAR tornando o seu 

comprimento nulo. 

O layover resulta, por exemplo, do eco do feixe que atinge o topo de uma montanha 

chegar primeiro que o eco do feixe que atinge a base da mesma montanha, fazendo 

com que o alvo apareça revertido. Apesar de ser semelhante ao foreshortening, 

quanto menor o ângulo de incidência maior é esta distorção. Se forem utilizados 

ângulos de incidência baixos em zonas de declive acentuado surge o fenómeno 

shadow que oculta alguns objetos na imagem. 

 

Figura 2.1 – Deformações geométricas: layover e shadow. Adaptada de Simons and Rosen [2007]. 
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2.2. InSAR 

O sistema RADAR de Abertura Sintética, em inglês denominado por Synthetic 

Aperture Radar (SAR) é essencialmente uma extensão da técnica clássica RADAR, 

já mencionada. Segundo Simons and Rosen [2007] este sistema utiliza a perspetiva 

global do satélite obtendo informações sobre grandes áreas da superfície terreste de 

forma eficiente e rápida, registando sob a forma de imagem as propriedades elétricas 

e geométricas da superfície. 

O sistema SAR foi lançado no ano 1978 a bordo do satélite SEASAT da NASA, com 

o objetivo de estudar as correntes oceânicas. No entanto, foi com lançamento do 

satélite ERS-1 da ESA em 1991 que a interferometria SAR se desenvolveu com 

resultados imediatos na medição da velocidade de glaciares e na medição da 

deformação causada pelo sismo de Landers [Massonnet, 1995]. 

A designação “abertura sintética” surge da utilização da abertura sintética virtual 

do feixe emitido, que regista os vários ecos de pulsos previamente emitidos pela 

antena, durante o movimento do satélite, resultando assim num aumento de 

resolução azimutal da imagem [Bamler, 2000]. Assim sendo, apesar do comprimento 

físico típico da antena SAR ser na ordem dos 10 metros, a sua abertura angular 

sintética representa um comprimento de antena na ordem de alguns quilómetros. 

Esta abertura angular virtual surgiu de forma a aumentar a resolução azimutal 

obtida com a abertura real, considerando por exemplo, o satélite ERS-1 com uma 

orbita de 850 quilómetros e uma antena de 10 metros de comprimento obtém-se uma 

resolução azimutal de 5 quilómetros, sendo necessário a utilização de uma antena de 

12 km para uma resolução aceitável de 4 metros [Catita, 2007].  

A imagem resultante do sistema SAR é formada através do registo de uma série de 

pulsos codificados que são transmitidos por uma antena, isto é, através da medição 

do intervalo de tempo entre a emissão do pulso e a receção do seu eco, obtendo a 

distância do sensor ao alvo (Figura 2.2a). 

O eco registado é constituído por um valor de amplitude e de fase do sinal, resultando 

numa matriz complexa (imagem) em que cada píxel apresenta um valor com 

componente real e imaginária [Bamler, 2000]. 
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Figura 2.2 – Geometria de aquisição SAR (a) e InSAR (b). Adaptada de Simons and Rosen [2007]. 

A fase de uma imagem SAR não tem, na prática, grande uso, sendo por isso utilizada 

a combinação de duas imagens SAR obtidas a partir de pontos ligeiramente 

diferentes (Figura 2.2b). Esta técnica denomina-se por interferometria SAR e 

permite determinar um DEM de qualidade, isto é, com uma resolução vertical que 

pode ir até um metro, bem como determinar o deslocamento com uma precisão 

milimétrica.  

Estas duas imagens deverão ser obtidas em duas passagens sucessivas, ou apenas 

numa passagem tendo disponível duas antenas [Rocca et al., 2000]. O interferograma 

resulta da multiplicação complexa das duas imagens píxel-a-píxel, obtendo a 

diferença de fase entre os píxeis e o produto da amplitude. 

A diferença de fase está relacionada com a altitude do elemento da superfície e com 

a deformação que o mesmo experimentou entre as duas passagens. É também 

possível determinar a deformação da superfície caso exista um DEM da área ou se 

as imagens forem espacialmente coincidentes.  

Desprezando os efeitos de descorrelação e qualquer diferença na velocidade de 

propagação de onda na atmosfera, a diferença de fase (𝜙) depende apenas da variação 

do deslocamento [Hooper, 2006]. Assim sendo, a diferença de fase determina-se por: 

𝜙 =  −
4𝜋

𝜆
∆𝑟 (2.1) 

em que 𝜆 é o comprimento de onda, ∆𝑟 é o deslocamento na direção da linha de vista 

(LOS).  



Interferometria SAR 

10 

 

Contudo, a fase adquirida por sensores SAR não é a fase absoluta, mas sim a fase 

enrolada que é o módulo de 2𝜋, ou seja, números inteiros múltiplos de 2𝜋. Não é 

assim possível a determinação da altitude absoluta, sendo apenas possível a 

determinação da altitude relativa entre dois pontos num interferograma. 

Os saltos de fase tornam o sistema indeterminado, ou seja, o sistema não tem uma 

solução única, sendo necessário por isso desenrolar a fase para efetuar este cálculo. 

Este processo denomina-se por desenrolamento de fase [Hooper, 2006]. 

A técnica InSAR tem vindo a apresentar resultados promissores na reconstrução de 

DEM e na deteção de deformação da superfície, mas apesar do seu potencial teórico, 

esta ferramenta ainda não se encontra totalmente operacional. As limitações 

inerentes a esta técnica estão em grande parte relacionadas com a descorrelação 

temporal e geométrica, isto é, a dispersão de um píxel variar com o tempo ou com a 

geometria de aquisição e devido ao atraso atmosférico [Colesanti et al., 2003a].  

A descorrelação temporal faz com que as medições obtidas a partir dos 

interferogramas apresentem alguns erros e que a posição dos pontos se altere no 

tempo dentro do píxel. Já as variações da refletividade como função do ângulo de 

incidência (descorrelação geométrica) limitam ainda mais o número de pares 

adequados para uso interferométrico. 

A descorrelação provoca portanto a perda de coerência e consequentemente a 

diminuição de precisão dos resultados. 

Por fim, a heterogeneidade da atmosfera, designada em inglês por atmospheric phase 

screen (APS), perturba as medições interferométricas comprometendo tanto a 

precisão do DEM como da estimativa da deformação. 

O facto da geometria de aquisição SAR ser de visada lateral e de este sistema medir 

apenas distâncias, tal como o sistema RADAR, origina distorções geométricas na 

imagem resultante. Assim sendo, as distorções apresentadas pelas imagens SAR são 

as mesmas que são apresentadas pela aquisição por RADAR, já mencionadas.  

Especificamente em zonas urbanas, estas distorções são evidentes e têm de ser 

consideradas. Assumindo a seguinte configuração (Figura 2.3a), em que um sensor 

de aquisição lateral (F) está a apontar para um edifício, os pontos A, B, C surgem na 

imagem resultante de acordo com a respetiva distância para o sensor. O ponto A na 
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linha do canto do edifício surge como A’ atrás do ponto B’ e entre o ponto B’ e C’. A 

área B’A’ apresenta uma distorção de layover, isto acontece sempre que as paredes 

verticais dos edifícios estão na direção do sensor. Estas distorções geométricas 

dificultam a identificação e interpretação das estruturas. No sentido de ser possível 

interpretar a imagem, os dados são reamostrados numa grelha retangular no solo 

(Figura 2.3b). A ordem dos pontos B’’, A’’, C’’ na ground image mantém-se igual à 

slant image, no entanto, contém uma distorção shadow que oculta objetos mais 

pequenos que se encontrem atras do edifício. 

 

Figura 2.3 – Projeção de um edifício numa slant image (a) e numa ground image (b). Adaptada de Stilla et al. [2003]. 

Estas distorções estão diretamente relacionadas com algumas restrições geométricas 

de aquisição SAR típicas em zonas de edificado. A escolha do ângulo de vista é 

determinante no impacto que as distorções têm na imagem resultante, pois para a 

reconstrução de edifícios é recomendado um ângulo de vista largo que, contudo, 

conduz a regiões de shadow atrás dos edifícios, que ocultam edifícios mais pequenos 

e as ruas de largura 𝑠 = ℎ . 𝑡𝑎𝑛 𝜃 (Figura 2.4a). Quando existem também edifícios no 

outro lado da rua surge ainda uma zona de layover para além da zona de shadow 

(Figura 2.4b). 

 

Figura 2.4 – Restrições geométricas de aquisição SAR de edifícios. Adaptada de Stilla et al. [2003]. 
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2.3. PS-InSAR 

A técnica PS-InSAR - Permanent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture 

RADAR - foi desenvolvida por A. Ferretti, F. Rocca e C. Prati no final dos anos 1990s 

na Universidade Técnica de Milão [Ferretti et al., 2001]. É uma poderosa técnica de 

deteção remota que é utilizada para medir e monitorizar a evolução temporal da 

deformação da superfície [Crosetto et al., 2009]. Tem também o objetivo de mitigar a 

descorrelação temporal e geométrica inerente à interferometria SAR de passagens 

sucessivas, sendo esta descorrelação uma das grandes limitações do InSAR [Ferretti 

et al., 2001].  

A técnica PS-InSAR é uma extensão da técnica convencional InSAR que, como já foi 

mencionado, apresenta limitações na descorrelação dos interferogramas e no atraso 

atmosférico. Nesse sentido o método de Ferretti et al. realiza o processamento de 

várias imagens e é caracterizado pela utilização de píxeis que apresentam 

estabilidade de fase ao longo tempo relativamente a uma imagem (master), 

designados de “Permanent Scatterers” (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 – Comportamento de um píxel não-PS (a) e de um píxel PS (b). (Em cima) Contribuição de cada ponto 
para a fase resultante de um píxel não-PS e PS. (Em baixo) Simulações de 100 iterações do valor de fase de um píxel 

não-PS e PS [Hooper, 2006]. 

Ao longo dos anos surgiram diferentes abordagens a esta técnica, propostas por 

outros autores. No entanto a técnica proposta por Ferretti et al. [2001] é patenteada 

e por isso o termo “Permanent Scatterer” é associado apenas à sua técnica, quando 

se trata de algoritmos desenvolvidos por outros autores, é utilizado o termo 

“Persistent Scatterer” [Kampes, 2006]. 

Em 2006, Hooper et al. desenvolveu um método com o objetivo de resolver algumas 
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das limitações que surgiram no método apresentado por Ferretti et al.. Este método 

pretende mitigar a descorrelação através da identificação de píxeis em que o eco é 

dominado por um único ponto numa série de interferogramas, conseguindo assim 

através da correlação espacial da fase nos interferogramas definir uma rede de píxeis 

estáveis em qualquer tipo de terreno [Hooper, 2006]. Esta técnica é denominada por 

StaMPS - Stanford Method for Persistent Scatterers – tendo sido disponibilizado o 

seu código e manual, permitindo assim a sua utilização mas também uma melhor 

compreensão do método. 

Estes dois métodos da técnica PS-InSAR serão apresentados com mais detalhe nos 

capítulos seguintes. 

2.3.1. Método Ferretti et al. 

A técnica proposta por Ferretti et al., como já foi mencionado, tem como objetivo 

medir e monitorizar a evolução temporal da deformação da superfície através da 

utilização de Permanent Scatterers. Permite o processamento de todas as imagens 

adquiridas, independentemente da linha de base, e também uma estratégia de 

estimação de parâmetros para interferogramas que apresentem pouca coerência 

espacial.  

As principais etapas desta técnica são [Kampes, 2006]: 

1. Formação de interferogramas 

2. Estimação preliminar: seleção de candidatos a PS (PSC). 

3. Estimação final 

Tal como já foi mencionado, esta técnica é patenteada e portanto os detalhes da 

implementação não são conhecidos [Kampes, 2006]. Assim sendo, será apresentada 

a abordagem de Kampes [2006] nos pontos em que a abordagem de Ferretti et al. 

[2001] não é totalmente clara, tendo isto um impacto negligenciável nos resultados. 

Formação de interferogramas 

Considerando 𝐾 + 1 imagens SAR são formados 𝐾 interferogramas em relação à 

mesma imagem master. A utilização de uma única imagem master implica que a 

linha de base temporal, geométrica e de Doppler (diferença na frequência do 

centróide de Doppler) seja grande para alguns interferogramas, o que dificulta o 

corregisto de imagens tendo em conta que os algoritmos standard requerem um certo 
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nível de coerência. Por isso é utilizada uma forma geométrica de corregisto que 

utiliza um DEM da área e dados de órbitas precisas, em que as imagens slave são 

corregistadas e centradas em relação a uma imagem de referência. 

A seleção da imagem master é feita de modo que a dispersão da componente 

perpendicular da linha de base seja o menor possível [Colesanti et al., 2003b]. Para 

isso é calculado o conjunto de coerência para uma determinada imagem master, que 

se define como:  

𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝜌𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝜌𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙𝜌𝑑𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝜌𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 (2.2) 

≈  [1 − 𝑓 (
𝑇

𝑇𝑐
)] [1 − 𝑓 (

𝐵⟘  

𝐵⟘  
𝑐 )] [1 − 𝑓 (

𝐹𝐷𝐶

𝐹𝐷𝐶
𝑐 )] 𝜌𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 (2.3) 

em que 𝜌  representa a correlação, 𝑐 denota os valores críticos dos parâmetros, 𝑇 é o 

intervalo de tempo, 𝐵⟘  é a componente perpendicular da linha de base, 𝐹𝐷𝐶 é a 

diferença no centróide de Doppler e 𝜌𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 é o ruído térmico que se assume como 

constante. A imagem master é então a imagem que maximiza ∑ 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐾
𝑖=1 . 

As imagens são ordenadas de acordo com a sua data de aquisição e geralmente 𝛾𝑚 é 

mais elevado quando a imagem master escolhida se encontra centrada no tempo, no 

entanto decresce quando não está centrada de acordo com a componente 

perpendicular da linha de base ou com a linha de base de Doppler. 

Os interferogramas são obtidos pela remoção da componente da fase correspondente 

à topografia (através do DEM) e a componente relativa à curvatura terrestre (através 

de órbitas precisas), este processo é feito píxel-a-píxel. São estes valores de fase 

interferométrica que serão utilizados nos passos seguintes. 

Modelo Matemático  

O modelo matemático inerente à técnica para a fase interferométrica diferencial 

enrolada de um ponto no interferograma 𝑘 é dada por [Kampes, 2006]: 

𝜙𝑘 = 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜
𝑘 + 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜

𝑘 + 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜
𝑘 + 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜

𝑘  (2.4) 

em que 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜
𝑘  é o valor da fase resultante da imprecisão do DEM de referência, 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜

𝑘  

é o valor da fase devido ao deslocamento do ponto, 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜
𝑘  é a fase relativa aos atrasos 

atmosféricos e 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜
𝑘  é o ruído resultante da descorrelação. 
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A fase topográfica é praticamente uma função linear da componente perpendicular 

da linha de base 𝐵⟘𝑥
𝑘  e pode ser definida por: 

𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘 =  𝛽𝑥 

𝑘 . ∆ℎ𝑥 (2.5) 

em que 𝛽𝑥 
𝑘é o fator de conversão de altura para fase do ponto 𝑥, e ∆ℎ𝑥 é a altura do 

ponto relativamente à superfície de referência, designado por erro do DEM. Este 

fator de conversão é determinado por:  

𝛽𝑥 
𝑘 =  −

4𝜋

𝜆

𝐵⟘𝑥
𝑘

𝑟𝑥
𝑚 sin 𝜃𝑖𝑛𝑐,𝑥

𝑚  (2.6) 

em que 𝜆 é o comprimento de onda do sinal utilizado pelo sistema RADAR, 𝐵⟘𝑥
𝑘  é a 

base perpendicular, 𝑟𝑥
𝑚 é o alcance correspondente à imagem master e 𝜃𝑖𝑛𝑐,𝑥

𝑚  é o 

ângulo de incidência local. 

O movimento de cada ponto é determinado através de um modelo linear no tempo: 

𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥
𝑘 =  −

4𝜋

𝜆
𝑇𝑘 . 𝛼(𝑥) (2.7) 

em que 𝜆 é o comprimento de onda do sinal utilizado, 𝑇𝑘 é a base temporal atendendo 

à data de aquisição da imagem master e 𝛼(𝑥) é o movimento médio no ponto 𝑥. A fase 

𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜
𝑘  não é conhecida mas pode ser reduzida pelo o uso das diferenças de fase entre 

píxeis próximos. O termo 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜
𝑘  contém a contribuição de todas as componentes de 

fase já mencionadas. 

Estimação Preliminar: Seleção de candidatos a PS 

A estimação preliminar é restrita a uma grelha de píxeis, denominados por 

candidatos a PS (PSC). Esta etapa tem como objetivo estimar nestas posições a fase 

atmosférica em todos os interferogramas. Isto é feito através da filtragem da fase 

residual depois da estimação dos parâmetros (erro do DEM e deformação), tirando 

partido da correlação espacial do sinal atmosférico. Esta estimação é efetuada 

através de diferenças entre pontos próximos, de forma a reduzir as contribuições de 

fase atmosférica. A fase residual é integrada e desenrolada relativamente a um ponto 

de referência estável e conhecido. 

Para identificar PSC é realizada uma análise à coerência dos píxeis em que serão 

selecionados como PSC aqueles que apresentam uma elevada coerência temporal no 
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valor de fase. Considerando que os valores de fase contêm várias contribuições da 

fase desconhecidos e como se pretende identificar píxeis que apresentem baixa 

descorrelação temporal e geométrica, a análise de coerência é efetuada através do 

índice de dispersão da amplitude [Ferretti et al., 2001]. O índice de dispersão da 

amplitude (𝐷𝑎) é calculado da seguinte forma: 

𝐷𝑎 =  
𝜎𝑎

�̅�
 (2.8) 

em que 𝜎𝑎 é o desvio padrão temporal da amplitude e �̅� é a média temporal da 

amplitude do píxel. Para que seja possível o cálculo do índice de dispersão de 

amplitude, é necessário fazer uma calibração radiométrica. 

A estimação dos parâmetros a partir da fase observada enrolada é um problema de 

inversão não linear, por isso é feita uma procura através do espaço solução. A 

estimativa da coerência complexa é dada por:  

𝛾𝑥,𝑦 =
1

𝑘
|∑ exp (𝑗𝑒𝑥,𝑦

𝑘 )

𝑘

𝑘=1

| (2.9) 

em que 𝑗 é a unidade imaginária e 𝑒𝑥,𝑦
𝑘  é a diferença entre a fase observada e 

modelada entre os pontos 𝑥 e 𝑦 no interferograma 𝑘, que se define por: 

𝑒𝑥,𝑦
𝑘 = 𝜙𝑥,𝑦

𝑘 − (𝛽𝑥 
𝑘 . ∆ℎ𝑥,𝑦 −

4𝜋

𝜆
𝑇𝑘. ∆𝛼(𝑥, 𝑦)) (2.10) 

A solução para o erro do DEM (∆ℎ𝑥,𝑦) e para a velocidade de deslocamento (∆𝛼(𝑥, 𝑦)) 

que maximizam |𝛾𝑥,𝑦| é determinada pela amostragem do espaço solução em duas 

dimensões, com certa resolução e dentro de determinados limites. 

Para que a estimação dos parâmetros seja bem-sucedida |𝑒𝑥,𝑦
𝑘 |< 𝜋 rad na maioria 

dos interferogramas, o que acontece se a diferença do sinal atmosférico, o 

deslocamento modelado e o ruído aleatório forem pequenos. Isto é garantido pela 

utilização de pontos vizinhos com distância máxima de 1 quilómetro, e de PSC com 

índice de dispersão de amplitude inferior a 0.25. 

A partir das estimativas dos parâmetros os valores de fase dos PSC são desenrolados 

por integração através do método de ajustamento por mínimos quadrados em que os 

pesos das observações são em função de |𝛾𝑥,𝑦|. De forma a filtrar a fase atmosférica, 
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é aplicado um filtro espacial passa-baixa e um filtro temporal passa-alta que isola o 

sinal atmosférico das outras componentes da fase residual:  

�̂�𝑥,𝑎𝑡𝑚𝑜
𝑘 = [[𝑒𝑥

𝑘 − �̅�𝑥
 ]𝑃𝐴_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜]

𝑃𝐵_𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜
+ [�̅�𝑥]𝑃𝐵_𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 (2.11) 

em que �̂�𝑥,𝑎𝑡𝑚𝑜
𝑘  é a fase atmosférica estimada na posição 𝑥 do PSC no interferograma 

𝑘 e �̅�𝑥
  é a média temporal das fases residuais em cada PSC. O filtro temporal passa-

alta 𝑃𝐴_𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 remove o deslocamento que possa estar eventualmente correlacionado 

com a fase residual, enquanto o filtro espacial passa-baixa 𝑃𝐵_𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 remove as 

componentes relacionadas com o ruído de descorrelação. 

Estimação final 

É realizada a interpolação do sinal atmosférico (APS). A APS interpolada é subtraída 

aos interferogramas diferenciais e é feita uma nova procura de PS píxel-a-píxel. 

Finalmente é efetuada uma nova estimação dos parâmetros (∆ℎ𝑥,𝑦 e ∆𝛼(𝑥, 𝑦)), 

utilizando apenas o PS com |𝛾𝑥,𝑦|>0.75. Ao contrário da estimação preliminar, na 

estimação final não é necessário utilizar apenas diferenças entre pontos próximos 

pois o sinal atmosférico já foi removido dos interferogramas. 

2.3.2. Método Hooper et al. 

Hooper et al. [2004] desenvolveu um novo método baseado na técnica PS-InSAR para 

identificação de PS e medição de deformação dos mesmos. Este método é designado 

por StaMPS e resolve o problema da descorrelação através da identificação de 

elementos de resolução (píxel) em que o eco é dominado por um único ponto numa 

série de interferogramas. Consegue-se assim, através da correlação espacial da fase 

nos interferogramas, definir uma rede de píxeis estáveis em qualquer tipo de terreno 

[Hooper, 2006]. O valor de cada píxel de uma imagem SAR resulta da soma coerente 

das ondas retro-refletidas de todos os pontos contidos no seu interior. Assim sendo, 

neste método os píxeis considerados PS contêm um ou mais refletores dominantes 

resultando numa estabilidade do valor da fase ao longo do tempo, de forma a reduzir 

a descorrelação. 

A seleção de píxeis é feita através da probabilidade de estes serem PS, considerando 

a sua dispersão de amplitude e o indicador de estabilidade de fase [Sousa et al., 

2010]. 
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As principais etapas desta técnica são [Hooper et al., 2007]: 

1. Formação de interferogramas 

2. Estimação de estabilidade de fase 

3. Seleção de PS 

4. Estimação de deslocamento 

Formação de interferogramas 

É conveniente o uso do maior número de imagens possível de forma a estimar com 

precisão o erro relativo ao ângulo de vista, melhorando consequentemente a precisão 

da deformação estimada. Do conjunto de imagens disponíveis será escolhida uma 

imagem master, a partir da qual são corregistadas as imagens slave com auxílio do 

DEM formando assim os interferogramas. A imagem selecionada como master é a 

imagem que minimiza a soma da descorrelação, ou seja, a imagem que apresenta 

maior correlação. A correlação determina-se da mesma forma que no método de 

Ferretti et al. (ver equação 2.2 e 2.3). 

Tendo sido selecionada a imagem master, segue-se o corregisto entre esta e as 

restantes imagens, consideradas como slave. Este corregisto é feito através de um 

algoritmo que se baseia na amplitude e estima a posição dos offsets entre pares de 

imagens que apresentem boa correlação. A partir deste corregisto obtém-se os 

interferogramas. 

A estes interferogramas é removido o efeito de esfericidade da Terra e a componente 

de fase devida à topografia, obtendo-se assim o interferograma diferencial. 

Estimação da estabilidade de fase 

Tendo já os interferogramas calculados é necessário selecionar os píxeis que têm um 

comportamento de PS. Esta seleção de PSC é feita de acordo com as características 

da fase do píxel, pois o que caracteriza um PS é a sua estabilidade de fase. 

 A estabilidade de fase para cada píxel é estimada através de uma análise de fase. A 

fase residual do píxel 𝑥 no interferograma corrigido da topografia 𝑘 pode ser escrita 

como a soma de 5 termos [Hooper et al., 2004]: 

𝜙𝑥
𝑘 = 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥

𝑘 + 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥
𝑘 + 𝜙𝑜𝑟𝑏,𝑥

𝑘 + 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘 + 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥

𝑘  (2.12) 

em que 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥
𝑘  é a mudança de fase resultante do movimento do píxel na direção da 
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linha de vista (LOS) do satélite, 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘  é a fase residual topográfica relativa ao erro 

do DEM, 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥
𝑘  é a diferença no atraso atmosférico entre passagens, 𝜙𝑜𝑟𝑏,𝑥

𝑘  é a fase 

devido à imprecisão na determinação de órbita do satélite, 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
𝑘  é o termo de ruído 

devido à variabilidade do scattering do píxel, erros térmicos e de corregisto. 

Assume-se que 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜
 , 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜

  𝑒 𝜙𝑜𝑟𝑏
  são espacialmente correlacionadas até certas 

distâncias (designada por L) e que 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜
  𝑒 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜

  para essas mesmas distâncias não 

são correlacionados. Se a posição de outros PS for conhecida é possível fazer a média 

de fase de todos os píxeis dentro de um círculo centrado em 𝑥 e com raio L, e 

consequentemente que: 

�̅�𝑥
𝑘 = �̅�𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥

𝑘 + �̅�𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥
𝑘 + �̅�𝑜𝑟𝑏,𝑥

𝑘 + �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
𝑘  (2.13) 

em que a barra significa a média da amostra e �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜
  é a soma da média da amostra 

de 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜
 . Neste caso considera-se que 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜

  é pequeno e por isso negligenciável. 

Subtraindo então a equação 2.13 à equação 2.12 resulta que:  

𝜙𝑥
𝑘 − �̅�𝑥

𝑘 = 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘 + 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥

𝑘 − �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
′𝑘  (2.14) 

em que �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
′𝑘 = �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥

𝑘 + (�̅�𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥
𝑘 − 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥

𝑘 ) + (�̅�𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥
𝑘 − 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥

𝑘 ) + (�̅�𝑜𝑟𝑏,𝑥
𝑘 −

𝜙𝑜𝑟𝑏,𝑥
𝑘 ). O erro da fase devido á incerteza do DEM é proporcional à componente 

perpendicular da linha de base 𝐵⟘
 e por isso 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥

𝑘 =  𝐵⟘𝑥
𝑘 𝐾𝜀,𝑥 onde 𝐾𝜀 é a constante 

de proporcionalidade. 

Substituindo novamente na equação 2.14 é possível estimar 𝐾𝜀 para o píxel 𝑥 através 

de um ajustamento por mínimos quadrados e consequentemente 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘 .  

Seleção de PS 

Por razões computacionais a primeira seleção de PSC é feita através da análise do 

índice de dispersão de amplitude que é o rácio do desvio padrão da amplitude pela 

média (equação 2.8), tal como já foi dito, rejeitando assim os pontos que apresentam 

uma menor probabilidade de terem um comportamento de píxeis PS. O valor 

estipulado como limite para índice de dispersão de amplitude para que um píxel seja 

selecionado é mais elevado (tipicamente 𝐷𝑎<0.4), que no método proposto por Ferretti 

et al. [2001], incluindo assim a maioria dos píxeis existentes. Este índice é um bom 

indicador de píxeis brilhantes quando o signal-to-noise ratio (SNR) é elevado (>10), 

no entanto para pontos com SNR baixo isto já não se verifica.  
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Por isso é feita uma nova seleção de PS através do indicador de estabilidade de fase, 

o que não acontece no algoritmo inicial de Ferretti et al.. A escolha deste índice e 

indicador deve-se à relação estatística entre a estabilidade de amplitude e a 

estabilidade de fase, que torna pertinente o uso da amplitude para a redução inicial 

do número de píxeis em que é feita a análise de estabilidade de fase. 

Para avaliar se um píxel é realmente PS, é calculado o indicador de estabilidade de 

fase 𝛾𝑥 . Ao contrário do método de Ferretti et al. que determina este indicador entre 

dois pontos, este método determina o indicador apenas para um ponto. Este indicador 

baseia-se na coerência temporal e determina-se da seguinte forma: 

𝛾𝑥 =
1

𝑘
|∑ exp (𝑗 (𝜙𝑥

𝑘 − �̅�𝑥
𝑘 − �̂�𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥

𝑘
 
))

𝑘

𝑘=1

| (2.15) 

em que 𝑘 é o número de interferogramas e �̂�𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘  é o valor estimado de 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥

𝑘 . 

Assumindo que �̅�𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
′𝑘  apresenta valores pequenos, 𝛾𝑥 é uma medida de estabilidade 

de fase do píxel e indicando consequentemente se o píxel é ou não PS.  

É utilizado um algoritmo iterativo de forma a identificar PS em todas as direções 

simultaneamente, aplicando um filtro em que o peso de cada píxel vai sendo 

atualizado, até a variação estabilizar. 

Por fim é feita a seleção de píxeis considerados PS pela análise ao valor de 𝛾𝑥. 

Qualquer píxel que apresente uma fase aleatória tem uma hipótese limitada de ter 

um valor de  𝛾𝑥 alto, podendo ser apenas selecionado de uma forma probabilística. É 

determinado um valor limite de  𝛾𝑥 que maximize o número real de PS selecionados, 

enquanto se mantém uma amostra de píxeis PS selecionados de fase aleatória (falsos 

positivos) a baixo de um valor especifico (q). Este valor, designado por “percent rand”, 

é definido pelo utilizador e representa qual a probabilidade de encontrar falsos PS. 

A função densidade probabilidade de 𝛾𝑥, 𝜌( 𝛾𝑥) é uma soma pesada da função 

densidade probabilidade de píxeis com fase aleatória 𝜌𝐴( 𝛾𝑥) e de píxeis com fase não-

aleatória 𝜌𝑃𝑆( 𝛾𝑥), ou seja:  

𝜌( 𝛾𝑥) = (1 − 𝛼)𝜌𝐴( 𝛾𝑥) + 𝛼𝜌𝑃𝑆( 𝛾𝑥) (2.16) 

Pretende-se determinar  𝛾 
∗ de tal forma que:  
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(1 − 𝛼) ∫ 𝜌𝐴( 𝛾𝑥)
1

 𝛾 
∗ 𝑑𝛾𝑥

∫ 𝜌 ( 𝛾𝑥)
1

 𝛾 
∗ 𝑑𝛾𝑥

= 𝑞 (2.17) 

onde 𝜌𝐴( 𝛾𝑥) e 𝛼 são desconhecidos. 𝜌𝐴( 𝛾𝑥) é determinado a partir da simulação de 

PSC com fase aleatória.  

Segundo Hooper et al. [2004] quando 𝛾𝑥 apresenta valores baixos de (<0.3), a 

probabilidade de ser PS é zero, ou seja, 𝜌𝑃𝑆( 𝛾𝑥) ≈ 0. O valor da probabilidade de ser 

PS, tal como o “percent rand”, a utilizar pode ser o valor sugerido pelo autor ou então 

definido pelo utilizador. Assumindo que ∫ 𝜌 ( 𝛾𝑥)
0,3

0
𝑑𝛾𝑥 = (1 − 𝛼) ∫ 𝜌𝐴( 𝛾𝑥)

0,3

0
𝑑𝛾𝑥 

consegue-se estimar o valor de 𝛼 e consequentemente calcular  𝛾 
∗. O risco de falsos 

positivos aumenta com a amplitude de dispersão e por isso é posteriormente refinado 

o número de PS selecionados com o calculo de  𝛾 
∗ como função da amplitude de 

dispersão. Assume-se também que os píxeis adjacentes selecionados são dominados 

pelo mesmo ponto e por isso são removidos, permanecendo apenas o píxel com o valor 

de  𝛾 
∗ mais alto. 

Estimação de deslocamento 

Uma vez que os PS já foram selecionados, a sua fase tem de ser corrigida do erro do 

DEM através da subtração de valores estimados de 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
𝑘 :  

𝜙𝑥
𝑘 − �̂�𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥

𝑘 = 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥
𝑘 + 𝜙𝑎𝑡𝑚𝑜,𝑥

𝑘 + 𝜙𝑜𝑟𝑏,𝑥
𝑘 + 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥

′𝑘 + 𝜙𝑟𝑢í𝑑𝑜,𝑥
𝑘  (2.18) 

em que 𝜙𝑡𝑜𝑝𝑜,𝑥
′𝑘  é o termo residual do erro do DEM devido à incerteza da estimação de 

𝐾𝜀,𝑥, incluindo também qualquer erro do DEM que seja espacialmente 

correlacionado. Como o erro diferencial entre PS vizinhos introduzido por erros 

espacialmente correlacionados é pequeno, o desenrolamento de fase nesta fase é 

negligenciável. Contudo, o efeito cumulativo sobre grandes áreas pode ser 

significativo sendo esta componente espacialmente correlacionada, estimada e 

removida. 

Assim sendo, desde que a densidade de PS seja tal que o valor absoluto da diferença 

da fase entre pontos vizinhos após a correção do erro do DEM seja menor que 𝜋, 

procede-se ao desenrolamento de fase dos valores de fase corrigidos. 

O problema do desenrolamento de fase, neste caso, é composto por três dimensões 

(uma dimensão temporal e duas espaciais, como o InSAR tradicional), contudo não 
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foi desenvolvido até então nenhum algoritmo que resolva este problema de forma 

eficiente. Por isso Hooper et al. [2004] aborda este problema apenas a duas 

dimensões, calculando a diferença de fase temporal para cada PS seguido do 

desenrolamento espacial da fase a cada passo em tempo a partir de um PS de 

referência, através de um método iterativo de ajustamento por mínimos quadrados.  

Fazendo a integração em tempo resulta uma série temporal de fase desenrolada para 

cada PS em relação ao PS de referência. Este método é suficiente para detetar 

deformações lentas ao longo do tempo, mas no entanto para grandes deslocamentos 

será necessária uma solução a três dimensões. 

Estima-se assim o erro espacialmente correlacionado através de um filtro passa-alta 

no tempo de forma a filtrar dados desenrolados, e seguidamente um filtro passa-

baixa no espaço. Subtraindo este sinal da equação 2.4 permanece apenas 𝜙𝑑𝑒𝑓𝑜,𝑥
𝑘  e os 

termos correspondentes a erros espacialmente descorrelacionados que podem ser 

modelados como ruído.  

2.4. Limitações PS-InSAR 

A técnica PS-InSAR permite mapear a deformação de uma grande superfície mas 

também a medição de estruturas individuais (edifícios etc.), pois esta técnica 

apresenta uma boa resolução espacial [Crosetto et al., 2009]. 

No entanto, esta técnica apresenta algumas limitações. A primeira limitação está 

relacionada com as políticas de aquisição e o tempo de revisita do satélite SAR (por 

exemplo 11 dias para o TerraSAR-X) que condiciona a resolução temporal, 

permitindo apenas a monitorização de fenómenos de deformação lentos. 

Segundo Crosetto et al. [2009] a utilização de PS limita a medição da deformação da 

superfície pois esta medição não é possível em píxeis não-PS, sendo a área de medição 

de deformação restringida à distribuição espacial de PS e a sua densidade. Em áreas 

urbanas a densidade poderá ir até 1000 PS/km2, considerando por exemplo dados 

ERS, no entanto em áreas de vegetação, de terreno íngreme ou plano, a densidade 

de PS é tipicamente mais baixa. 

A capacidade de medição da linha de vista do satélite é também uma limitação, pois 

considerando a deformação 3D de um ponto genérico, a partir do PS correspondente 
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é apenas possível estimar a componente da linha de vista da sua deformação. 

Apesar da maior parte dos métodos dentro da técnica PS-InSAR utilizarem nos seus 

métodos de estimação um modelo de deformação linear, este pressuposto de 

linearidade apresenta-se como uma limitação desta técnica, tendo um impacto 

negativo na estimação de fenómenos caracterizados por um comportamento de 

deformação não-linear (como por exemplo: deslizamentos, processos vulcânicos, etc.). 

Nestes casos e em casos de altas taxas de movimento esta técnica seleciona poucos 

PS. 

A precisão da localização dos PS e o ruído de fase são também condicionantes 

significativas da qualidade apresentada pelos produtos desta técnica. A precisão 

este-oeste da localização de um PS é cerca de 2 a 4 metros [Crosetto et al., 2009]. 
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3. Estudo comparativo de diferentes metodologias 

para extração da altura de edifícios 

O estudo comparativo de diferentes metodologias para extração da altura de edifícios 

é apresentado através da análise comparativa de duas técnicas de processamento 

PS-InSAR. Aplicando ao mesmo conjunto de interferogramas duas metodologias 

diferentes de processamento, nomeadamente o método apresentado por Ferretti et 

al. [2001] e o método apresentado por Hooper et al. [2004]. 

O método de Hooper et al. é aplicado através do software StaMPS, do próprio autor, 

ao qual é possível aceder ao código fonte. 

O método de Ferretti et al., não tem disponível nenhum código ou software para que 

seja possível testar os seus resultados, tendo sido por isso desenvolvidas algumas 

funções, em Matlab versão R2014b, para esse efeito.  

Neste capítulo será apresentado o processamento em cada um dos métodos, os vários 

testes que foram realizados e a análise comparativa dos resultados obtidos para o 

mesmo conjunto de interferogramas com os dados LiDAR. 

3.1. Dados 

Este estudo é feito na cidade de Lisboa (Portugal), sendo uma zona de grande 

densidade urbana e com edificado relativamente alto.  

Selecionaram-se duas regiões de interesse em Lisboa de aproximadamente 1km2 

(Figura 3.1), uma no Instituto Superior Técnico (designada como Área 1) e outra no 

Parque das Nações (designada como Área 2), abrangendo assim alguns dos edifícios 

mais altos da cidade. 

Para efeitos de validação dos resultados efetua-se uma comparação entre os dois 

métodos e os dados LiDAR (Light Detection And Ranging) da cidade de Lisboa, de 

forma a confrontar o potencial destes métodos em relação às técnicas de maior 

precisão. Os dados LiDAR apresentam tipicamente precisões na ordem dos 

decímetros [Stilla et al., 2003]. 

O sistema de coordenadas utilizado é o ETRS89/PT-TM06 (European Terrestrial 

Reference System 89), sendo este o sistema de referência adotado para Portugal 

Continental. Nesse sentido procedeu-se à transformação de coordenadas dos dados 
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LiDAR de Datum 73 para ETRS89/PT-TM06. 

 

 

Figura 3.1 – (Em cima) Enquadramento das duas áreas de estudo na Área Metropolitana de Lisboa: Área 1 (à 
esquerda) e 2 (à direita). (Em baixo) Pormenor das áreas de estudos: Área 1 (à esquerda) e 2 (à direita). 

As imagens SAR utilizadas foram adquiridas pelo satélite TerraSAR-X (TSX) em 

passagem ascendente, entre 17 de Abril de 2010 e 28 de Junho de 2012, com uma 

resolução espacial de 3 metros.  

O processamento de interferogramas foi realizado no software Doris, desenvolvido 

pelo Delft Institute for Earth-Oriented Space Research (DEOS) da Universidade 

Técnica de Delft. Foram gerados 35 interferogramas a partir das imagens SAR, que 

corrigidos dos efeitos topográficos com recurso a um DTM com resolução espacial de 

20 metros. 
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A imagem escolhida como master é a imagem obtida a 2 de Março de 2011, pois esta 

é a que apresenta a maior coerência. Na Figura 3.2 é apresentada a distribuição da 

base temporal e perpendicular das imagens slave relativamente à imagem master. 

 

Figura 3.2 – Distribuição da base perpendicular e temporal de cada interferograma em relação à imagem master. 

A base perpendicular dos interferogramas entre a imagem master e as imagens slave 

é, no máximo, 500 metros, enquanto a base temporal tem uma discrepância máxima 

de 400 dias. 

Após a formação dos interferogramas é feita uma primeira seleção de píxeis a partir 

da análise do seu índice de dispersão de amplitude (Figura 3.3), em que são 

eliminados todos os píxeis que apresentem um valor superior a 0.3, ficando apenas 

com 2426824 píxeis do conjunto de píxeis que formam cada interferograma.  

 

Figura 3.3 – Histograma do índice de dispersão de amplitude dos PSC. 

O processamento e aplicação dos métodos é feito a partir deste conjunto de PSC. 
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3.2. Método Hooper et al. 

A aplicação deste método é feita através do software StaMPS, cujo código fonte se 

encontra disponível, permitindo assim a aplicação do processamento proposto pelo 

autor. O processamento de PS é realizado através dos seguintes passos [Hooper, 

2013]: 

1. Carregamento de dados 

2. Estimação de coerência 

3. Seleção de PS 

4. Remoção de “pseudo-PS” 

5. Correção de fase: remoção da componente de fase do erro do DTM 

6. Desenrolamento de fase 

7. Estimação do erro espacialmente correlacionado com o ângulo de vista  

Para efeitos de comparação foram processados dois conjuntos de dados, variando 

entre si apenas o parâmetro referente ao erro máximo topográfico de 10 para 20 

metros, que será designado de conjunto “Hooper 10m” e “Hooper 20m” 

respetivamente.  

O processamento realizado no StaMPS não será apresentado detalhadamente neste 

documento, sendo por isso recomendada a consulta de Conde [2014] para mais 

detalhes sobre o processo. 

3.2.1. Estimação da coerência 

Uma vez formados os interferogramas e selecionados os PSC é estimada a coerência 

dos respetivos píxeis, necessitando para isso dos seguintes dados de entrada: o sinal 

interferométrico de cada PSC; o índice de dispersão de amplitude; a data de aquisição 

das imagens SAR; as coordenadas planimétricas e geográficas dos PSC e a respetiva 

informação altimétrica, entre outros. 

Após o carregamento de dados, é iniciada a estimação de coerência dos PSC, que é 

feita de forma iterativa até que os valores apresentem uma certa convergência. 

De seguida é gerado um conjunto de pontos não-PS, isto é, pontos com fase aleatória 

(enrolada) de forma a determinar as respetivas coerências e assim a sua distribuição 

e Função Densidade Probabilidade. Conseguindo apartir destes determinar a 
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probabilidade de um ponto ser ou não PS, e consequentemente seleccionar um novo 

conjunto de PS.  

É recalculada a coerência para este conjunto de PS selecionados. No entanto, dentro 

deste conjunto de PS selecionados, existem ainda “pseudo PS”, que são erradamente 

classificados como PS (sendo não-PS) devido à contaminação de píxeis vizinhos que 

são verdadeiros PS ou então porque apresentam muito ruído, apesar de 

apresentarem valores de coerência elevados, sendo por isso removidos. 

De seguida é estimada e removida a componente de fase espacialmente 

correlacionada (atmosfera, órbitas, etc.).  

3.2.2. Determinação da altitude  

De forma a determinar o erro do DEM e consequentemente gerar informação 

planimétrica e altimétrica dos PS com melhor precisão, é removida a componente de 

fase referente ao erro do DEM ao conjunto de PS selecionados, sendo então aplicado 

o desenrolamento de fase. O cálculo da diferença de fase é realizado para cada PS 

através de um método de mínimos quadrados iterativo, procedendo assim ao 

desenrolamento da fase das séries temporais para cada PS, a partir de um PS de 

referência.  

Segue-se a estimação das contribuições da fase, que permite remover e isolar a 

deformação. Assim sendo, para cada interferograma é estimada e removida a 

tendência espacial, que se designa por rampa.  

Uma vez removidas as rampas é possível determinar as contribuições residuais de 

fase referentes ao atraso atmosférico, ao erro das órbitas e à componente de fase 

residual devido ao erro do DEM. 

O processo é finalizado com a determinação de componentes espacialmente 

correlacionadas que são essencialmente devido ao atraso atmosférico e ao erro das 

órbitas das imagens slave.  

É aplicada uma triangulação de Delaunay para determinar a fase diferencial entre 

PS vizinhos através da análise das arestas dos triângulos, eliminando assim o erro 

espacialmente correlacionado da fase desenrolada. 

De seguida é aplicado um filtro passa-baixa no tempo, que é removido à fase 
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diferencial do qual resulta a fase diferencial espacialmente correlacionada, que é 

invertida, através de um ajustamento por mínimos quadrados, obtendo assim a fase 

desenrolada espacialmente correlacionada. 

A partir destes valores de fase é possível remover a fase residual referente ao erro 

do DEM e a fase devido às componentes espacialmente correlacionadas, obtendo 

assim a altitude referente a cada PS. 

3.3. Método Ferretti et al. 

Como já foi mencionado, este método é simulado a partir do desenvolvimento de 

funções que cumprem os passos do processamento de PS proposto por Ferretti et al. 

[2001]. Como os detalhes da implementação não são totalmente conhecidos é 

apresentada a abordagem de Kampes [2006] nos pontos em que a abordagem de 

Ferretti et al. [2001] não é totalmente clara. Assim sendo, os passos inerentes ao 

processamento são os seguintes: 

1. Carregamento de dados 

2. Seleção de PS 

3. Estimação de coerência 

4. Determinação do modelo digital de superfície (DSM) 

O objetivo deste estudo é a determinação da altitude de pontos para áreas pequenas, 

onde a distância entre PS vizinhos é relativamente pequena, tendo sido por isso 

considerado dispensável alguns dos passos propostos por Ferretti et al. [2001]. O 

processo é cumprido apenas até à estimação preliminar, ignorando os passos de 

filtragem atmosférica e respetiva estimação final. 

O conjunto de dados que resulta deste processamento designar-se-á por conjunto 

“Ferretti”. 

3.3.1. Estimação da coerência 

Tal como no método anterior, para aplicação deste método são necessários alguns 

dados de entrada. O carregamento destes dados é feito com base no código fonte do 

software StaMPS, e como tal são utilizados os mesmos dados de entrada e respetivos 

formatos. 
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Como se pretende utilizar apenas píxeis que apresentem baixa descorrelação 

temporal e geométrica, é realizada uma refinação à seleção de PSC de acordo com o 

índice de dispersão de amplitude, removendo os PSC que apresentam um valor deste 

índice superior a 0.25, como é proposto por Ferretti et al.. Selecionando assim 

1380321 (56.9%) dos 2426824 PSC iniciais. Todos os cálculos que se seguem são 

efetuados sobre este conjunto de PSC. 

Segue-se a estimativa da coerência complexa, para estimação dos parâmetros 

através da procura no espaço solução em duas dimensões, isto é, fazendo variar os 

valores de diferença de altitude (desnível) de um ponto em relação ao seu vizinho 

(∆ℎ𝑥,𝑦), que poderá variar entre -30 a 30 metros, e a sua deformação (𝛼(𝑥, 𝑦)) entre -

4 a 4 milímetros. 

Para realizar esta estimação é necessário definir a vizinhança de cada PSC, ou seja, 

definir quais os píxeis vizinhos de cada píxel, para assim realizar a estimativa da 

coerência complexa apenas entre esses pares de pontos vizinhos. 

 

Figura 3.4 – Exemplo da aplicação da Triangulação de Delaunay (b) a um conjunto de 10 pontos (a). Adaptada de 
Mulchrone [2002]. 

O método escolhido para esse efeito é a triangulação de Delaunay (Figura 3.4), que é 

aplicada ao conjunto de PSC, em coordenadas píxel (𝑖, 𝑗), para a seleção de pontos 

vizinhos. Esta triangulação é frequentemente utilizada na construção de modelos 

digitais de terreno (DTM), sendo por isso escolhida para ser aplicada neste estudo. 

A triangulação de Delaunay é essencialmente um conjunto de linhas que liga um 

conjunto de pontos, de tal modo que cada ponto é unido aos seus vizinhos mais 

próximos [Mulchrone, 2002]. Tirando partido desta característica é, facilmente, 

determinado o conjunto de pontos vizinhos de um determinado PSC. 
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Figura 3.5 – Triangulação de Delaunay em coordenadas píxel (𝑖, 𝑗), para a Área 1 (à esquerda) e para a Área 2 (à 
direita). 

Contudo, só interessa identificar como pontos vizinhos, os PSC vizinhos que não 

estejam a mais de 1 quilómetro de distância, para que a diferença do sinal 

atmosférico seja negligenciável. São removidos os PSC vizinhos que estejam a uma 

distância superior à referida, obtendo assim a seleção de PS. 

A partir da seleção de PS e respetivos pontos vizinhos é determinada a diferença 

entre a fase observada e modelada entre um par de pontos 𝑥 e 𝑦:  

𝑒𝑥,𝑦
𝑘 = 𝜙𝑥,𝑦

𝑘 − (𝛽𝑥 
𝑘 . ∆ℎ𝑥,𝑦 −

4𝜋

𝜆
𝑇𝑘. ∆𝛼(𝑥, 𝑦)) (3.1) 

Através da diferença entre a fase observada e modelada é possível estimar a 

coerência entre um par de pontos 𝑥 e 𝑦: 

𝛾𝑥,𝑦 =
1

𝐾
|∑ exp (𝑗𝑒𝑥,𝑦

𝑘 )

𝑘

𝑘=1

| (3.2) 

Obtendo assim para cada par de pontos 𝑥 e 𝑦 um valor de ∆ℎ𝑥,𝑦 e ∆𝛼(𝑥, 𝑦) que 

maximiza a sua coerência.  

A rede de ligação entre PS, para cada área, pode ser observada na Figura 3.6. Note-

se que, apesar das duas zonas terem aproximadamente a mesma área (1km2), é 

visível que na Área 1 existe uma melhor distribuição de PS por toda a área, pois na 

Área 2 existem algumas pequenas zonas onde não existem PS, nomeadamente no 

canto inferior direito e esquerdo, forçando a que existam ligações entre PS mais 

distantes entre si. 
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Figura 3.6 – Triangulação após a seleção de equações com coerência em coordenadas M e P (metro) na Área 1 (à 
esquerda) e na Área 2 (à direita). 

Dá-se assim por terminada a estimação preliminar, da qual resulta o respetivo valor 

de desníveis, deformação e coerência máxima estimada. 

A coerência estimada apresenta uma frequência semelhante (Figura 3.7) para as 

duas áreas em estudo, Área 1 e 2. Há uma maior frequência de valores elevados de 

coerência, contudo existem alguns valores inferiores ao valor limite definido, pelo 

autor desta técnica, para uma ligação coerente. Verificando-se, por isso, que este 

método apresenta uma coerência consistente e consequentemente uma coerência 

suficiente para a determinação da altitude dos PS. 

 

Figura 3.7 – Histograma da coerência das equações da Área 1 (à esquerda) e da Área 2 (à direita). 

Como já foi referido não é aplicado qualquer tipo de filtro para filtrar a fase 

atmosférica, por se considerarem apenas pontos próximos (distância máxima entre 

pares de PS: 1 quilómetro). 
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3.3.2.  Determinação da altitude 

Os resultados obtidos na estimação preliminar são diferenças de altitude entre 

pontos, contudo o que se pretende é determinar a altitude de cada PS. Assim sendo, 

a partir dos desníveis entre PS é feito um ajustamento por mínimos quadrados de 

forma a calcular as respetivas altitudes, a partir de um ponto de altitude conhecida. 

Este ajustamento é do tipo paramétrico linear, considerando que: as equações que 

traduzem matematicamente o problema incluem tanto as observações como os 

parâmetros; o número de equações (𝑚) é igual ao número de observações (𝑛); cada 

equação contém apena uma observação e as quantidades observadas são expressas 

em função dos parâmetros desconhecidos [Mendes, 2013]. O modelo matemático para 

o ajustamento paramétrico, na sua versão linear, é definido por:  

𝑙 = 𝐴 𝑥 + 𝑐 (3.3) 

onde 𝑙𝑛×1 é o vetor das observações, 𝐴𝑛×𝑢 é a matriz dos coeficientes dos parâmetros 

(𝑢 é o número de parâmetros desconhecidos independentes), 𝑥𝑢×1 é o vetor dos 

parâmetros desconhecidos e 𝑐 é um vetor de constantes. As observações ajustadas 

determinam-se adicionando uma correção/resíduo, ou seja: 

𝑙 = 𝑙 + 𝑣 (3.4) 

Através da matriz dos coeficientes das equações normal 𝑁 = 𝐴𝑇𝑃𝑙𝐴 e do vetor dos 

termos absolutos das equações normais 𝑈 = 𝐴𝑇𝑃𝑙𝑙, onde 𝑃𝑙 é a matriz de pesos, é 

possível determinar o vetor dos parâmetros desconhecidos:  

𝑥 = (𝐴𝑇𝑃𝑙𝐴)−1𝐴𝑇𝑃𝑙𝑙 (3.5) 

A partir do vetor dos parâmetros desconhecidos (𝑥) é possível determinar o vetor de 

resíduos ajustados das observações. Substituindo a equação 3.4 na equação 3.3 

resulta 𝐴𝑥 − (𝑙 + 𝑣) = 0, pelo que o vetor de resíduos se define por: 

𝑣 = 𝐴 �̂� − 𝑙 (3.6) 

A matriz de variâncias-covariâncias dos parâmetros ajustados é deduzida aplicando 

a lei propagação das variâncias-covariâncias, logo: 

𝐶�̂� = 𝜎0
2(𝐴𝑇𝑃𝑙𝐴)−1 (3.7) 



Estudo comparativo de diferentes metodologias para extração da altura de edifícios 

34 

 

considerando 𝜎0
2 a variância a priori, que é desconhecida à partida, contudo deve ser 

estimada a partir dos resíduos ajustados, através da seguinte expressão: 

�̂�0
2 =

𝑣𝑇𝑃𝑙�̂�

𝑑𝑓
 (3.8) 

em que 𝑑𝑓 é o número de graus de liberdade, determinado por 𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑛0 (𝑛0 é o 

número mínimo de observações necessárias para a determinação única do modelo). 

O valor estimado para a variância a priori, que se designa por variância a posteriori 

(�̂�0
2), permite determinar a estimativa da matriz de variâncias-covariâncias de 𝑥, 

dada por:  

�̂��̂� = �̂�0
2(𝐴𝑇𝑃𝑙𝐴)−1 (3.9) 

Neste caso os parâmetros desconhecidos são a altitude do conjunto de PS e a equação 

de observação é definida por:  

∆𝐻𝑥,𝑦 = 𝐻𝑦 − 𝐻𝑥 (3.10) 

em que ∆𝐻𝑥,𝑦 é o desnível entre pontos (observação), 𝐻𝑥 e  𝐻𝑦 é a altitude dos pontos 

𝑥 e 𝑦 (parâmetros desconhecidos). Para que seja possível efetuar este ajustamento é 

necessário fixar a altitude de um ponto, do conjunto de PS selecionados.  

Como já foi mencionado, as altitudes do DTM utilizado para formação dos 

interferogramas apresentam alguns erros, pois não têm em conta as alturas dos 

edifícios e por isso é necessário fixar um ponto que esteja numa zona central à área 

formada pelo conjunto de PS e que, para além disso, apresente um índice de 

dispersão de amplitude baixo, isto é, tenha uma fase estável. 

Tendo os parâmetros desconhecidos, as equações definidas e um ponto fixo, é 

necessário definir os pesos a atribuir a cada equação. 

Esta atribuição de pesos às observações é realizada através da coerência estimada, 

pois esta representa uma medida de fiabilidade com que o desnível foi determinado. 

Nos casos que a coerência é inferior a 0.7 é atribuído um peso de 0.01 pois considera-

se que nestes casos a precisão das observações é muito baixa. Se a coerência for 

superior ou igual a 0.7, é atribuído um peso correspondente ao valor da coerência. 

Ainda assim, para que a variância a posteriori tenha um valor próximo da unidade, 

a matriz de pesos foi multiplicada pelo escalar (3.4), a variância a priori. 
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O ajustamento é realizado em 2 iterações, para que sejam removidas, após a primeira 

iteração, as observações que apresentem resíduos elevados, isto é, duas vezes o 

desvio padrão (consideradas erróneas). Após esta remoção de observações é calculado 

novamente o ajustamento.  

Através do processo iterativo do ajustamento é possível melhorar os resultados pela 

remoção de observações que apresentem resíduos elevados, em que se verificou que 

tanto na Área 1 como na Área 2 todas as equações removidas associadas a resíduos 

elevados apresentam uma baixa coerência.  

Tabela 3.1 – Ajustamento da Área 1. 

 Parâmetros Equações 𝒅𝒇 𝝈𝟎
𝟐 

Iteração 1 2382 7129 4747 1.51337 

Iteração 2 2382 7080 4698 0.98769 

Ao analisar a Tabela 3.1 verifica-se que durante o ajustamento da Área 1 da primeira 

iteração para a segunda houve uma perda de 49 observações, isto é, de 0.69% das 

observações iniciais. Na primeira iteração das 7129 observações, 6786 apresentavam 

uma coerência superior a 0.7, ou seja, 95.19% das observações são consideradas 

coerentes enquanto na segunda iteração 95.85% das observações apresentam um 

valor superior ao estipulado, existindo um melhoramento na coerência de 0.66%. 

Tabela 3.2 – Ajustamento da Área 2. 

 Parâmetros Equações 𝒅𝒇 𝝈𝟎
𝟐 

Iteração 1 2169 6490 4321 4.55614 

Iteração 2 2169 6185 4016 0.96777 

No ajustamento da Área 2 (Tabela 3.2) houve uma perda de 305 observações, que 

representam 4.70% do conjunto inicial de observações. Relativamente à coerência 

das observações, na primeira iteração das 6490 observações, 4389 apresentavam 

uma coerência superior ao limite, isto é, 67.63% enquanto na iteração 2 há um 

melhoramento na coerência de cerca de 3.32%, considerando que 70.96% das 

observações apresentam um valor superior ao estipulado. 

Na Figura 3.8, apresenta-se a distribuição dos resíduos obtidos para as várias 

observações, considerando que os resíduos têm, na sua maioria, valores próximos de 

zero no entanto existe um número pequeno de resíduos mais elevados.  
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Figura 3.8 – Resíduos ajustados para a Área 1 (à esquerda) e para a Área 2 (à direita). 

Na Área 1 o número de resíduos elevados é baixo tendo em conta o número de 

equações, contudo na Área 2 existe um maior número de resíduos elevados que 

poderá ter algum impacto nas altitudes estimadas.  

De forma a efetuar a validação dos ajustamentos é realizado um teste estatístico, 

neste caso é aplicado o teste unilateral da razão das variâncias a partir do teste de 

Fisher, que é dado pela seguinte forma [Antunes, 2013]:  

𝐹1−𝛼,𝑛−𝑞,∞ =
�̂�0

2

𝜎0
2 

𝐻0: �̂�0
2 = 𝜎0

2 vs 𝐻1: �̂�0
2 > 𝜎0

2 

∴ 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐻0 para uma confiança de 1 − α se 
�̂�0

2

𝜎0
2 >  𝐹1−𝛼,𝑛−𝑞,∞  

(3.11) 

sendo 𝐻0 a hipótese nula e 𝐻1 a hipótese alternativa. Neste caso considera-se um 

nível de confiança de 95% e como variância de referência 𝜎0
2 = 3.4. 

Tabela 3.3 – Resultados da aplicação do teste estatístico aos ajustamentos efetuados. 

   Var. teste  Teste Fisher 

Área 1 
Iteração 1 0.44511 < 1.042 

Iteração 2 0.29050 < 1.042 

Área 2 
Iteração 1 1.34004 > 1.043 

Iteração 2 0.28464 < 1.044 

Através da análise aos testes estatísticos (Tabela 3.3), é evidente a importância da 

remoção de equações e da consequente iteração do ajustamento, verificando-se que 
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apesar de na Área 1 ser necessário apenas uma iteração para que a ajustamento 

passe no teste estatístico, na Área 2 é necessário duas iterações. No caso da Área 2 a 

hipótese nula, após a primeira iteração, é rejeitada contudo na iteração seguinte esta 

já é aceite. 

Por fim, é feita a conversão de altitudes elipsoidais para altitudes ortométricas, 

removendo o valor da ondulação do geoide (que para a zona de Lisboa é de 53.5 

metros), obtendo assim uma malha de pontos cotados. 

3.4. Correção de posição de PS 

A precisão da localização dos PS é uma das limitações da técnica PS-InSAR, tal como 

já foi mencionado (secção 2.4), devendo por isso ser dada especial atenção ao 

posicionamento dos PS.  

Alguns destes erros de posicionamento dos PS provêm do facto da localização dos PS 

ser determinada através da posição do píxel e do DTM sobre o qual é formado os 

interferogramas, no entanto o ideal seria a utilização de um DSM para que esta 

determinação fosse mais correta. Para além disso, o DTM utilizado apresenta alguns 

erros, evidenciando ainda mais este tipo de erros. 

De forma a normalizar o sistema de coordenadas utilizado, foi realizada a 

transformação de coordenadas dos dois métodos (Ferretti et al. e Hooper et al.), de 

coordenadas geodésicas WGS84 (World Geodetic System 1984) para coordenadas 

cartográficas ETRS89/PT-TM06, que é o sistema utilizado nesta dissertação. 

No entanto, apesar da transformação verificou-se que existia um desvio dos PS (nos 

dois métodos) em relação aos dados LiDAR tendo por isso, sido efetuada uma 

translação, a todos os PS. Esta translação foi aplicada com auxílio de ortofotos da 

zona de estudo, para que os erros de posicionamento fossem minimizados, não sendo 

contudo totalmente resolvidos. Assim sendo, pretende-se corrigir a posição de cada 

PS segundo a geometria de aquisição do sistema SAR. 

Tirando partido dos valores de erro do DEM de cada PS é possível corrigir a sua 

localização, pois as coordenadas são determinadas antes do cálculo do erro do DEM, 

não sendo por isso considerados. De acordo com a configuração típica de aquisição 

SAR, sendo neste caso de passagem ascendente (Figura 3.9), é possível determinar o 

segmento de reta 𝑑𝑠, que representa a correção da posição do PS em M e P.   
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Figura 3.9 – Configuração do sistema SAR (a) e correção de posição dos PS (b). 

Considerando 𝜃 o ângulo de incidência médio, 𝛼 o heading e 𝑑𝐻 o erro do DEM que 

valores conhecidos é possível calcular o comprimento 𝑑𝑠:  

𝑑𝑠 =
𝑑𝐻

tan 𝜃
 (3.12) 

Contudo este segmento tem de ser decomposto em componentes, para aplicar uma 

translação às coordenadas (𝑀0, 𝑃0) de um determinado PS e assim transformá-las em 

(𝑀, 𝑃). Tendo em conta que 𝑅 = (𝛼 + 90) − 360, as coordenadas corrigidas são obtidas 

pela seguinte fórmula:  

{
𝑀 = 𝑀0 + 𝑑𝑠 × sin 𝑅
𝑃 = 𝑃0 + 𝑑𝑠 × cos 𝑅

 (3.13) 

Obtém-se assim a localização dos PS corrigida, eliminando em grande parte os erros 

associados a edifícios e estruturas de grande altitude. 

Através das várias figuras que se seguem (Figuras 3.10 a 3.15) é possível verificar 

que muitos dos PS foram recolocados no topo dos edifícios, conseguindo ajustar o seu 

posicionamento planimétrico através do erro do DEM calculado.  

Apesar do melhoramento da localização dos PS ser visível, este é mais evidente no 

conjunto de dados processados segundo o método de Ferretti et al. comparativamente 

aos dados provenientes do software StaMPS. Isto deve-se ao facto de a grande 

maioria dos PS resultantes do método StaMPS estarem no solo, o que se traduz num 

valor de erro do DEM baixo, conduzindo a pequenas correções de posicionamento.  
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Figura 3.10 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 1, conjunto de dados “Ferretti”. Unidade metro. 

 

Figura 3.11 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 1, conjunto de dados “Hooper 10m”. Unidade metro. 

 

Figura 3.12 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 1, conjunto de dados “Hooper 20m”. Unidade metro. 
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Figura 3.13 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 2, conjunto de dados “Ferretti”. Unidade metro. 

 

Figura 3.14 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 2, conjunto de dados “Hooper 10m”. Unidade metro. 

 

Figura 3.15 – Comparação entre a localização dos PS sem aplicação da correção de posição (à esquerda) e com 
aplicação da correção de posição (à direita). Área 2, conjunto de dados “Hooper 20m”. Unidade metro. 
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3.5. Suavização dos resultados 

Ao analisar o conjunto de dados resultante do processamento pelo método de Ferretti 

et al., verificou-se a existência de algumas incoerências nas altitudes estimadas e 

nesse sentido é aplicada uma suavização aos resultados do conjunto “Ferretti”. 

Este passo não é necessário aplicar ao conjunto de dados, resultante do 

processamento do software StaMPS, pois este algoritmo aplica vários filtros que 

tornam as altitudes obtidas uniformes, sem “picos”, e sem incoerências. 

Nesse sentido optou-se por criar uma superfície 3D, a partir de uma grelha regular, 

de forma a identificar automaticamente os “picos” da superfície e remover os PS que 

sejam incoerentes relativamente aos restantes. 

 

Figura 3.16 – Exemplo da interpolação aplicada (à direita) para um conjunto de pontos aleatório (à esquerda). 

Os dados são divididos numa grelha regular, com um espaçamento de 5 metros, 

sendo interpoladas as alturas dos PS de forma a produzir uma grelha 3D. O método 

de interpolação utilizado é o cúbico, para que a superfície seja suavizada. 

 

Figura 3.17 – Grelha regular da Área 1 (à esquerda) e da Área 2 (à direita) com as respetivas altitudes (metro). 
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De seguida é feita uma comparação das altitudes calculadas pelo método supracitado 

com as interpoladas, isto é, da grelha 3D. Calculando a diferença de altitude entre o 

PS e o ponto correspondente da grelha 3D, obtém-se a sua diferença e caso esta, em 

valor absoluto, seja maior que 5 metros, o PS é eliminado. 

Este processo é realizado iterativamente de maneira a eliminar os PS que 

apresentem alturas erradas e é recalculada a grelha para que seja feita novamente 

a comparação e sejam novamente eliminados os PS errados. Neste caso, verificou-se 

ser necessário apenas 3 iterações para que a solução comece a convergir, isto é, que 

não fossem encontrados mais PS incoerentes. Esta suavização dos resultados conduz 

à eliminação de PS ruidosos. 

Tabela 3.4 – Perda de PS ao longo das iterações. 

 
Área 1 Área 2 

Nº de PS Perda de PS Nº de PS Perda de PS 

Inicial 2382 - 2151 - 

Iteração 1 1933 449 1820 331 

Iteração 2 1887 46 1781 39 

Iteração 3 1875 12 1765 16 

Total - 507 - 376 

A solução final é então constituída por 1875 e 1765 PS, existindo uma perda de 507 

e 376 PS respetivamente na Área 1 e na Área 2.  

 

Figura 3.18 – Comparação entre as altitudes obtidas para a Área 1 sem aplicação do filtro (à esquerda) e com a 
aplicação do filtro (à direita). Unidade metro. 

Tendo em conta que inicialmente a variação de altitudes não era uniforme, existindo 

alguns “picos” que não correspondiam à verdade do terreno, este processo consegue 



Estudo comparativo de diferentes metodologias para extração da altura de edifícios 

43 

 

tornar estas variações mais suaves e uniformes. Este melhoramento é visível pela 

Figura 3.18 e 3.19, contudo este é mais evidente na Área 2. 

 

Figura 3.19 – Comparação entre as altitudes obtidas para a Área 2 sem aplicação do filtro (à esquerda) e com a 
aplicação do filtro (à direita). Unidade metro. 

3.6. Análise de resultados 

3.6.1. Densidade de PS 

Os dois métodos aplicados e estudados nesta dissertação diferem em vários pontos, 

sendo um deles a forma como são selecionados os PS.  

O método de Ferretti et al. apresenta uma forma mais simples baseada no índice de 

dispersão de amplitude do píxel, enquanto o método de Hooper et al. apresenta uma 

forma probabilística em que é feita inicialmente uma seleção também baseada no 

índice de dispersão de amplitude (apesar de ter um critério mais abrangente) e 

seguidamente é feita uma seleção através do conjunto já selecionado pela 

probabilidade desse píxel ser ou não PS. 

A forma de seleção dos píxeis poderá ser determinante na qualidade e na densidade 

de PS obtidos no entanto, neste caso, a área de estudo é uma zona urbana, existindo 

por isso uma tendência para uma elevada densidade de PS comparativamente a uma 

zona não-urbana. 

Pela Tabela 3.5, pode-se verificar que o facto de os métodos selecionarem os píxeis 

que são PS de forma distinta condiciona a sua densidade, pois a diferença de 

densidade de PS entre os dois métodos é significativa, em que o método de Hooper et 

al. apresenta mais do dobro de pontos relativamente ao método de Ferretti et al.. 
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Tabela 3.5 – Comparação de densidade de PS dos três conjuntos de dados. Unidade PS/km2. 

Método Área 1 Área 2 

Hooper 10m 4828 4508 

Hooper 20m 4999 4404 

Ferretti 1875 1765 

Esta diferença na densidade de PS obtida poderá ter algum impacto no ajustamento 

efetuado e nas respetivas alturas estimadas, pois a partir de um maior número de 

PS é possível gerar mais equações/observações entre pontos e por isso, determinar 

um ajustamento mais robusto e consequentemente obter melhores resultados. 

3.6.2. Erro do DEM 

A determinação da altura de edifícios foi aplicada por via dos dois métodos, a partir 

do mesmo conjunto de interferogramas, que consequentemente foram formados 

através de um DEM. Assim sendo, verificou-se as correções determinadas ao mesmo.  

Ao analisar a Figura 3.20, verifica-se que as correções feitas pelo método de Ferretti 

et al. são maiores para as duas áreas de estudo, seguidas pelo conjunto “Hooper 20m” 

e “Hooper 10m”. Isto acontece porque as correções são condicionadas pelo parâmetro 

do erro máximo topográfico que é definido antes do processamento, em que no 

conjunto “Ferretti” foi definido como 30 metros (valor absoluto) e no conjunto “Hooper 

20m” e “Hooper 10m”como 10 e 20 metros respetivamente (valores absolutos). 

Tabela 3.6 – Erro estimado do DEM (metro). 

 Área 1 Área 2 

Método Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Ferretti 2.96 9.06 -2.06 10.57 

Hooper 10m -2.17 2.32 0.26 2.67 

Hooper 20m 4.74 3.99 2.08 3.88 

Considerando que o método de Ferretti et al. realiza algumas correções de maior 

magnitude (Tabela 3.6) e que ambos são resultantes do mesmo conjunto de 

interferogramas e respetivo DEM, o valor definido para o parâmetro do erro máximo 

topográfico no método de Hooper et al. poderá ser posto em causa. 
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Figura 3.20 – Histograma do erro estimado do DEM (metro) para os três conjuntos de dados na Área 1 (à esquerda) 
e Área 2 (à direita). 

3.6.3. Correção de posição dos PS 

Ao analisar a localização obtida pelos dois métodos verificou-se que existiam algumas 

incoerências, tendo por isso sido aplicada uma correção à localização dos PS. Esta 

correção, como já foi dito, baseia-se apenas na geometria de aquisição SAR e é 

determinada por trigonometria (ver secção 3.4). 

Por isso, é feita a comparação entre os resultados obtidos dos vários conjuntos de 

dados com e sem a aplicação desta correção em relação aos dados LiDAR, de forma a 

verificar se existe ou não uma melhoria significativa nos resultados, Tabela 3.7. 

Verifica-se uma melhoria significativa na aplicação da correção de localização na 

precisão dos resultados obtidos nos dois métodos. 

Tendo em conta o desvio padrão, esta correção acrescenta uma melhoria para a Área 

1, de 1.86 metros no método de Ferretti et al. e no método de Hooper et al. é de 0.96 

metros no conjunto “Hooper 10m” e de 0.83 metros no conjunto “Hooper 20m”. 

Na Área 2 a melhoria no método de Ferretti et al. é de 2.21 metros enquanto no 

método de Hooper et al. esta melhoria é de 2.85 metros no conjunto “Hooper 10m” e 

de 1.19 metros no conjunto “Hooper 20m”.  

Analisando os ganhos relativamente à média, estes são mais significativos no método 

de Hooper et al. conseguindo atingir melhorias na Área 1 de 0.65 e 1.11 metros para 

o conjunto “Hooper 10m” e “Hooper 20m” respetivamente, enquanto na Área 2 estas 

melhorias são de 1.95 e 1.67. No método de Ferretti et al. estes melhoramentos são 

apenas de 0.14 e 0.64 metros na Área 1 e 2 respetivamente.  
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Tabela 3.7 – Comparação entre as altitudes com e sem aplicação da correção de posição (metro). 

  Área 1 Área 2 

Método Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
F

e
rr

e
tt

i Sem correção 0.99 12.81 5.22 12.17 

Com correção 1.13 10.95 5.86 9.96 

Diferença 0.14 -1.86 0.64 -2.21 

H
o
o
p

e
r 

1
0
m

 

Sem correção 1.85 7.83 3.93 7.10 

Com correção 1.20 6.87 1.97 4.25 

Diferença -0.65 -0.96 -1.95 -2.85 

H
o
o
p

e
r 

2
0
m

 

Sem correção 7.67 7.69 5.79 8.58 

Com correção 6.56 6.87 4.12 7.39 

Diferença -1.11 -0.83 -1.67 -1.19 

Esta correção permite uma melhoria dos resultados obtidos e consequentemente das 

respetivas precisões. No entanto, apesar da aplicação desta correção e consequente 

melhoramento da localização dos PS, são ainda visíveis alguns erros de localização 

de pontos. 

3.6.4. Comparação da solução final com LiDAR 

De forma a validar os resultados obtidos na determinação de altitudes dos três 

conjuntos de dados e consequentemente a qualidade dos dois métodos aplicados 

nesta dissertação é realizada a comparação dos resultados com dados LiDAR da 

mesma área. 

Tabela 3.8 – Comparação das alturas obtidas (metro) em relação aos dados LiDAR para Área 1. 

Método Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Ferretti -26.77 27.01 1.13 10.95 

Hooper 10m -18.35 18.45 1.20 6.87 

Hooper 20m -18.63 18.60 6.56 6.87 

Como se pode verificar na Tabela 3.8, o método que apresenta melhores resultados 

nesta comparação, na Área 1, é o método de Hooper et al., com um desvio padrão de 

6.87 metros para os dois conjuntos de dados, no entanto a média do conjunto “Hooper 

10m” é de 1.20 metros e do conjunto “Hooper 20m” é de 6.56. O método de Ferretti et 

al. é o que apresenta um maior desvio padrão (de 10.95 metros) apesar destes erros 
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estarem aproximadamente centrados numa média de 1 metro. 

Tabela 3.9 – Comparação das alturas obtidas (metro) em relação aos dados LiDAR para Área 2. 

Método Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Ferretti -28.19 28.37 5.86 9.96 

Hooper 10m -15.93 16.35 1.97 4.25 

Hooper 20m -19.34 19.34 4.12 7.39 

Na Área 2 é novamente o método de Hooper et al. que obtém melhores resultados, o 

conjunto “Hooper 10m” apresenta um desvio padrão de 4.25 metros e uma média de 

1.97 metros, enquanto o conjunto “Hooper 20m” apresenta um desvio padrão 

superior, de 7.39 metros e uma média de 4.12 metros. Do conjunto de dados 

correspondentes ao método de Ferretti et al. resulta um desvio padrão de 9.96 metros 

e uma média de 5.86 metros. 

 

Figura 3.21 – Histograma da diferença de altitude obtida pelos dois métodos (metro) em relação aos dados LiDAR 
para a Área 1 (à esquerda) e para a Área 2 (à direita). 

Na Figura 3.21 apresenta-se um histograma com a distribuição dos erros para os 

mesmos três conjuntos. Pode verificar-se que os dois conjuntos de dados obtidos pelo 

método de Hooper et al. apresentam erros máximos na ordem dos 20 metros 

(aproximadamente), já o conjunto de dados referente ao método de Ferretti et al. 

apresenta erros na ordem dos 30 metros (aproximadamente). 

No método de Ferretti et al., na Área 1 (Figura 3.22), verificamos que os erros 

grosseiros encontram-se, na sua maioria, em torno dos edifícios, o que resulta dos 

erros de posicionamento dos PS. Isto verifica-se através de vários casos em que o PS 

que está posicionado no solo, corresponde na verdade ao topo de um edifício e é 
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comparado com um píxel LiDAR com uma altitude ao nível do solo, o que resulta 

num erro grosseiro negativo. Contudo o contrário também se verifica, isto é, um PS 

posicionados no topo dos edifícios que correspondem na verdade ao solo e não é 

comparado com o píxel LiDAR correspondente (ao nível do solo) mas sim com um 

píxel com altitude do topo do edifício, o que se traduz num erro grosseiro positivo. 

No método de Hooper et al. os erros grosseiros apresentam-se, na sua maioria, nos 

edifícios, sendo isto mais evidente no conjunto “Hooper 20m”, que apresenta erros 

grosseiros em quase todas as estruturas.  

  

 

Figura 3.22 – (Em cima) Erros associados ao conjunto de dados “Ferretti”. (Em baixo) “Hooper 10m” (à esquerda) e 
“Hooper 20m” (à direita) para a Área 1. Unidade metro. 

Analisando a Área 2 (Figura 3.23) é evidente que o método de Hooper et al. apresenta 

erros grosseiros, mais uma vez, onde existem edifícios altos (ver, por exemplo, no 
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Pavilhão Atlântico e na Feira Internacional de Lisboa - FIL), verificando-se que este 

método resulta melhor na determinação de altitudes ao nível do solo. Em relação ao 

método de Ferretti et al. nesta área, isto já não acontece, pois estes erros encontram-

se, em menor número e apresentam-se aglomerados no canto superior esquerdo da 

área, que corresponde à zona da área de maior altitude. 

 

 

Figura 3.23 – (Em cima) Erros associados ao conjunto de dados “Ferretti”. (Em baixo) “Hooper 10m” (à esquerda) e 
“Hooper 20m” (à direita) para a Área 2. Unidade metro. 

3.6.5. Altitude dos PS 

Para além da comparação das alturas obtidas com dados LiDAR de forma a verificar 

a precisão obtida pelos três conjuntos de dados, é também fundamental observar 

pormenorizadamente os resultados para um conjunto de edifícios.  
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Assim sendo, selecionou-se três subáreas (ver Figura 3.24 e 3.25), como exemplo, que 

incluem quatro dos edifícios mais altos da zona de Lisboa de forma a detalhar o 

comportamento destes métodos na extração da alturas de edifícios altos, pois tal 

como já foi mencionado, quanto mais altos mais erros poderão apresentar. 

Na Área 1, identificou-se o edifício do Hotel Sheraton (designada como subárea 1.1) 

que apresenta uma altura de cerca de 89 metros, sendo por isso um bom exemplo. 

Analisando a subárea 1.1 para os três conjuntos de dados verifica-se que pelo método 

de Hooper et al. não são apresentados PS nesse edifício, já o método de Ferretti et al. 

consegue identificar vários PS no edifício apesar de existir um problema de 

localização.  

  

 

Figura 3.24 – (Em cima) Altitudes obtidas pelo conjunto de dados “Ferretti”. (Em baixo) “Hooper 10m” (à esquerda) 
e “Hooper 20m” (à direita) para a Área 1. Unidade metro. 

Na Área 2 identificou-se as duas torres do centro comercial Vasco da Gama (subárea 

2.1) e o Pavilhão Atlântico (subárea 2.2) que apresentam uma altura de cerca de 85 
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e 35 metros respetivamente. 

Nos três conjuntos de dados na subárea 2.1 existem poucos PS que podem descrever 

a estrutura, no entanto pelo método de Ferretti et al. consegue-se identificar a 

estrutura, apesar de existirem erros de posicionamento e de altitude 

comparativamente aos dados LiDAR. Em relação aos resultados obtidos pelo método 

de Hooper et al. nesta subárea, verifica-se que a partir, tanto do conjunto ”Hooper 

10m” como do “Hooper 20m”, não é possível descrever a estrutura, pois quase todos 

os PS, nesta área, apresentam altitudes ao nível do solo. 

  

 

Figura 3.25 – (Em cima) Altitudes obtidas pelo conjunto de dados “Ferretti”. (Em baixo) “Hooper 10m” (à esquerda) 
e “Hooper 20m” (à direita) para a Área 2. Unidade metro. 

Relativamente à subárea 2.2, o método de Hooper et al. só apresenta PS nas zonas 

mais baixas do edifício, não conseguindo descrever por isso os pontos mais altos da 

estrutura. A não existência de PS nos edifícios de maior altitude poderá ser 

resultante dos filtros que o software StaMPS aplica aos dados, não sendo por isso um 
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bom método para deteção de infraestruturas altas. Já o conjunto de dados referente 

ao método de Ferretti et al. tem pontos em todo o edifício sendo percetível o aumento 

gradual da altura da estrutura que é expectável. 

 

Figura 3.26 – Enquadramento dos perfis (A-B e C-D) na Área 2. 

Como já foi mencionado, apesar de o método de Ferretti et al. conseguir descrever as 

estruturas apresenta, no entanto, alguns erros de posicionamento e de altitudes, 

nesse sentido são apresentados dois perfis com os resultados obtidos pelos vários 

métodos. Selecionaram-se, como exemplo, o perfil de um dos edifícios que constitui a 

FIL e um perfil do Pavilhão Atlântico (Figura 3.26), pois apesar de terem altitudes 

elevadas, as estruturas apresentam variação de alturas sendo por isso um bom 

exemplo. 

 

Figura 3.27 – Perfil da FIL A-B (metro). 

A 

B 

C 

D 
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Analisando o perfil obtido para um Pavilhão da FIL (Figura 3.27), verifica-se que 

nenhum dos conjuntos descreve completamente a estrutura, no entanto, o conjunto 

do método de Ferretti et al. é o que apresenta um comportamento mais próximo do 

esperado. Os dois conjuntos referentes ao método de Hooper et al. apresentam 

apenas PS ao nível do solo, não descrevendo a estrutura do edifício. 

 

Figura 3.28 – Perfil Pavilhão Atlântico C-D (metro). 

No perfil do Pavilhão Atlântico (Figura 3.28), acontece o mesmo, o conjunto do 

método de Ferretti et al. descreve estrutura do edifício, no entanto, os valores das 

altitudes obtidas não estão corretas, existindo sempre um erro de altitude dos PS 

relativamente ao LiDAR de cerca de 10 metros. Os conjuntos de dados do método de 

Hooper et al. apresentam apenas PS nas escadarias e no solo, não sendo por isso 

possível obter a altura desta infraestrutura a partir deste método. 

Assim sendo, verifica-se que apesar do método de Ferretti et al. apresentar alguns 

erros na extração de alturas de edifícios. Contudo a partir deste método, é de facto, 

possível determinar a altura de edifícios e infraestruturas. Já o método de Hooper et 

al. deteta PS apenas ao nível do solo, apresentando por isso muitas limitações na 

extração de alturas de edificado. 
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4. Conclusão 

O estudo apresentado permite a extração da altura de edifícios e de infraestruturas 

a partir de imagens SAR, através da exploração de duas metodologias dentro da 

técnica PS-InSAR, e é apresentada ainda a comparação dos resultados obtidos a 

partir destas metodologias com dados LiDAR da cidade de Lisboa. 

Embora a técnica PS-InSAR seja muito utilizada na determinação de deslocamento 

da superfície, esta apresenta muitas limitações na determinação da altura de 

edifícios e infraestruturas, tanto pela metodologia apresentada por Ferretti et al. 

como pela apresentada por Hooper et al.. 

Na utilização dos dois métodos, infere-se que apesar do método de Hooper et al. poder 

ser utilizado facilmente através do software StaMPS, sem ser necessário um estudo 

muito detalhado do método e sem existir necessidade desenvolver funções que o 

simulem, o método de Ferretti et al. é bastante mais simples e por isso mais fácil de 

compreender ao pormenor, obtendo um maior controlo sobre as operações realizadas. 

Contudo, é necessário desenvolver funções que o simulem. 

Relativamente à metodologia, com o método de Ferretti et al. obtém-se uma baixa 

densidade de PS comparativamente ao método de Hooper et al., isto representa que, 

no primeiro, a rede terá poucas equações/observações e que consequentemente o 

ajustamento não será tão robusto como o desejável. Esta diferença de densidade de 

PS nos dois métodos relaciona-se com a forma que cada método realiza a seleção dos 

PS. 

Apesar de o método de Hooper et al. apresentar uma elevada densidade de PS, poucos 

destes PS estão localizados sobre edifícios, pois estes são eliminados pelos vários 

filtros aplicados no software StaMPS, o que para este estudo representa uma grande 

limitação, não sendo possível comparar a determinação de altura de certos edifícios 

devido à não existência de PS nesses locais. 

A aplicação de uma correção ao posicionamento dos PS, tendo em conta a 

configuração de aquisição do sistema SAR, acrescenta de facto melhorias 

significativas aos resultados. Contudo, apesar da aplicação desta correção, o 

problema da localização dos PS não fica resolvido, permanecendo alguns erros 

grosseiros. Este problema condiciona, sem dúvida, os resultados e as precisões 

obtidas pelos métodos na comparação com LiDAR. Sendo necessário, nesse sentido, 
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aplicar uma suavização aos resultados obtidos (que apresentam incoerências) de 

forma a obter uma distribuição de alturas mais uniforme.  

Tendo em conta as precisões obtidas nos três conjuntos de dados, em relação aos 

dados LiDAR, o método de Hooper et al. apresenta consistentemente melhores 

resultados, em que o conjunto de dados processados com o erro máximo topográfico 

a 10 metros consegue superar o conjunto processado com o mesmo parâmetro a 20 

metros. No entanto, para a extração da altura de edifícios e infraestruturas altas, o 

método de Ferretti et al. apresenta maior potencial, pois consegue identificar PS 

nessas estruturas. 

Em suma, a grande limitação destes dois métodos prende-se com georreferenciação 

dos PS, considerando que em zonas urbanas os erros de posicionamento na ordem de 

1 ou 2 metros podem significar erros de altimetria de dezenas de metros. 

Como perspetivas futuras de melhoria deste trabalho, é sugerida a utilização do DSM 

obtido pela metodologia de Ferretti et al., na geração de interferogramas, e repetir 

todo o processo aqui proposto de forma iterativa até atingir a convergência nas 

alturas obtidas, pois a utilização do DSM ao invés do DTM poderia apresentar 

melhorias significativas na precisão planimétrica dos resultados. 
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