
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

ANÁLISE DA QUALIDADE DOS PONTOS DE 

CONTROLE A PARTIR DE MEDIÇÕES FEITAS COM 

ESTAÇÃO TOTAL E RECEPTORES GNSS – RTK PARA 

VOOS FEITOS COM DRONE 

Palavras-Chave: Aerofotogrametria, Pontos de controle, drone. 

Autores/as: 

Juliana De Lima Arantes - FT/UNICAMP 

Prof. Dr. Mauro Menzori (orientador) - FT/UNICAMP 

Prof. Dr. Vitor Eduardo Molina Junior (co-orientador) - FT/UNICAMP 

 

INTRODUÇÃO: 
 

O processo clássico de aerolevantamento é de alto custo devido a utilização de uma 

aeronave regular, de pequeno ou médio porte, uma equipe técnica constituída de piloto, co-piloto 

navegador, fotógrafo, mecânico e muitos equipamentos sensíveis e de preço elevado. Além disso 

é necessário atender as exigências legais do Decreto 84557/80, para o registro da empresa 

executora no Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) para a obtenção da Declaração de 

Habilitação Técnica (DHT), sendo assim, viável apenas para mapeamentos de grandes áreas 

superficiais. 

 A aerofotogrametria feita com VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), cujo denominação 

popular é drone, traz diversos benefícios quando comparada com o processo clássico de 

aerolevantamento, como o menor custo, rapidez na geração de dados, menos equipamentos a 

serem mobilizados e menor equipe técnica em campo, sendo um método mais eficiente para 

determinados tipos de trabalho. Logo com a inclusão do drone no processo de aerolevantamento, 

a aerofotogrametria passou a ser mais acessível e consequentemente mais utilizada. 

A tecnologia empregada no Vants tem aplicações militares, agrícolas, no setor de 

transportes, lazer, e também para levantamentos topográficos. Com isso, se fez necessário a 

criação de uma regulamentação para o seu uso. No Brasil, essa regulamentação foi feita pela 

ANAC, junto com o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e a ANATEL (Agência 

Nacional de Telecomunicações), sem especificar procedimentos técnicos.  

 Por esse motivo, desde que o drone começou a ser usado na área da topografia, não existem 

no Brasil normas técnicas que orientem o seu uso para mapeamentos, que estabeleçam o número 

de pontos de controle a serem empregados, ou, a altura adequada de voo para alcançar as 

diferentes precisões exigidas por diferentes produtos topográficos e cartográficos. À vista disso, a 

regulamentação feita pela ANAC, DECEA e ANATEL abordam apenas aspectos de segurança para 
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os usuários, e, não entram no campo da qualidade técnica dos eventuais produtos que podem ser 

gerados usando essa tecnologia. 

 Atualmente e cada vez mais intensamente, o drone tem sido utilizado para execução de 

levantamentos topográficos, em função da maior praticidade que essa tecnologia traz. Para que 

seja feito a captura da imagem, uma câmera de sensor RGB é acoplada no drone, e, armazena 

imagens do terreno enquanto o drone o sobrevoa e captura imagens da área de interesse, devam 

conter, preferencialmente, pontos de controle (Ground Control Points) pré-sinalizados. Para que 

essas imagens possam ser convertidas em produtos cartográficos como nuvens de pontos, 

mosaicos, ortofotos, modelos digitais de terreno, entre outros produtos, são necessárias as 

coordenadas georreferenciadas desses pontos de controle, que são medidas diretamente no 

terreno real.  

Os pontos de controle são detalhes claramente identificados nas imagens, que podem ser 

marcas feitas no campo, com fita ou tinta, para servirem de alvos para o drone e posteriormente, 

após serem medidos, serem usados para associar as coordenadas da imagem capturada com as 

coordenadas do terreno. Na etapa seguinte é feito um processamento, chamado de registro das 

imagens, que faz a orientação das imagens e as coloca em escala horizontal e vertical, num 

processo análogo ao que a aerofotogrametria clássica chama de orientação do modelo, permitindo 

assim a geração do produto final.  

Assim, o objetivo do projeto é analisar a qualidade das coordenadas dos pontos de controle 

utilizando diferentes equipamentos para mensuração em topografia, que para esse projeto serão a 

estação total e receptores GNSS de dupla frequência utilizando o método Real Time Kinematic 

(RTK). 

METODOLOGIA: 

O presente projeto de iniciação científica é complementado por outros dois projetos, 

desenvolvidos com o auxílio do LITO (Laboratório Informatizado de Topografia) da Faculdade de 

Tecnologia, e abrange 3 etapas macros. A primeira etapa macro é o foco deste projeto, e consiste 

na captura de imagens e medição dos Pontos de Controle. A segunda consiste no registro das 

imagens e geração do produto final. Por fim, a terceira etapa, corresponde a análise da qualidade 

e aplicação do produto final. 

Anterior as etapas de campo, a revisão bibliográfica, procurou pesquisar o estado da arte no 

tema de mapeamento com o uso de drones e foi organizada usando o ambiente computacional 

Perform Systematic Literature Reviews (Parsifal), disponível em: https://parsif.al/, integrado ao 

SciVerse Scopus, sendo em seguida estendida a revisão para outras bases, como a ScienceDirect, 

e também para a Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). 

Uma vez estruturada a base geral da consulta, foi definido o recorte temporal da busca para 

artigos publicados a partir de 2015, e então foi feita uma classificação em artigos aceitos e artigos 

rejeitados, com base em dois critérios de seleção, as palavras chaves e a string de pesquisa. As 

palavras-chaves usadas foram: “Nuvens de pontos”, “Pontos de controle”, “Drone”e “VANT”. E a 

string de pesquisa usada foi ("Drone" OR "Unmanned Aircraft Systems Unmanned aerial vehicle" 

OR "nuvens de pontos" OR "Cloud points") AND ("Pontos de controle" OR "Ground control points"). 

Após a realização da revisão bibliográfica foi dado início as atividades de campo para a 

coleta dos pontos de controle com os diferentes métodos de medição, utilizando para isso Estação 

total e receptores GNSS – RTK. Na figura 1 a seguir, está apresentado o instrumento Estação Total 

utilizado para as medições. 
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Figura 1: Estação Total 

 
Fonte: Os autores. 

 Para isso foi feito um estudo para determinação da posição dos pontos de controle e de 

validação, de forma que abrangesse toda a área do Campus I de Limeira (Faculdade de Tecnologia 

– UNICAMP). Assim, foram materializados os pontos na área e, primeiramente, obtidas as 

coordenadas utilizando os receptores GNSS de dupla frequência, modelo i90 do fabricante 

CHCNAV, empregando o método RTK. 

A etapa seguinte consistiu na obtenção dos pontos utilizando a topografia tradicional com o 

emprego da Estação Total do fabricante FOIF, modelo RTS 105.  Foi assim definida uma poligonal 

principal com 10 vértices e mais outra enquadrada na nesta principal, de tal forma que todos os 

pontos de controle definidos pudessem ser levantados. A poligonal principal está referenciada ao 

Marco Geodésico M01 existente na Faculdade de Tecnologia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Até o momento, foi finalizada a coleta das coordenadas utilizando os receptores GNSS e o 

levantamento da poligonal e o levantamento topográfico para obtenção das medidas angulares e 

lineares está em fase final de execução. Os pontos coletados utilizando receptores GNSS podem 

ser observados na Figura 2. 
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Figura 2: Distribuição dos pontos coletados. 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Como ainda não foram coletados e processados os dados da topografia convencional, ainda 

não foi possível apresentar a discussão e conclusões sobre a qualidade dos pontos de controle 

conforme é o objetivo deste trabalho, no qual pretende-se apresentar sua finalização até a entrega 

do relatório final do projeto de Iniciação Científica. 

CONCLUSÕES: 

Espera-se que com as coordenadas medidas utilizando as duas tecnologias possibilite a 

análise qualidade do produto final utilizando densidades diferentes de pontos de controle. Busca-

se, dessa maneira, definir o número adequado de pontos de controle para gerar diferentes produtos 

topográficos e cartográficos, dentro de um padrão de qualidade aceitável para cada um deles, além 

de avaliar o desempenho da Estação Total e do receptor GNSS para essa finalidade. 
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