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INTRODUÇÃO: 

O projeto tem por objetivo analisar a 

qualidade posicional dos produtos obtidos do 

processamento de imagens adquiridas por 

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) em 

campanhas com diferentes alturas de voo. 

Para tal, será realizado o acompanhamento 

das fases de coletas das imagens e obtenção 

das coordenadas de pontos de controle em 

solo, registro e processamento dessas 

imagens em software que utiliza o algoritmo 

Structure from Motion (SfM), com a produção 

de ortomosaico, nuvem de pontos e modelo 

numérico do terreno. Assim, será verificada a 

qualidade dos produtos, principalmente dos 

ortomosaicos, por meio da aplicação do 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), bem 

como a relação do GSD (Ground Sample 

Distance) com a escala de aplicação para 

projetos de engenharia. Segundo Silva et al. 

(2015), diante do uso da tecnologia do LST 

(laser scanner terrestre) e o VANT (Veículo 

Aéreo Não Tripulado) as atividades de  

 

 

reconhecimento e monitoramento do espaço 

físico estão cada vez mais revolucionárias. 

METODOLOGIA: 

De forma a verificar a qualidade dos 

produtos obtidos por VANT, é necessário o 

acompanhamento e entendimento das outras 

macro atividades iniciais, conforme a Figura 1, 

que serão desenvolvidas em outros projetos 

com envolvimento do Laboratório 

Informatizado de Topografia (LITO) da 

Faculdade de Tecnologia.  

A macro atividade 1 pode ser descrita 

como a captura do ambiente 3D real, por meio 

de medições feitas com escâneres laser 

(Lidar) e/ou a captura do terreno e suas 

feições com o uso de câmeras fotográficas 

digitais. 

Figura 1: Macro atividades consideradas para captura e processamento 
de imagens por drone. 
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 A macro atividade 2, o registro dos 

arquivos com pontos e/ou imagens digitais, 

quando se torna possível obter produtos como 

mosaicos, ortofotocartas, modelos digitais de 

terreno, e, finalizada com o controle da 

qualidade desses produtos com a 

consequente geração de produtos 

topográficos e cartográficos digitais. 

E a macro atividade 3 (objetivo deste 

projeto), seria a avaliação do padrão 

cartográfico desses produtos, objetivando 

identificar o seu nível de precisão, o que é um 

indicador do campo de abrangência para o 

seu uso. 

A área de estudo de caso é o Campus 

1 da Unicamp, por conta da praticidade na 

utilização dos instrumentos do Laboratório 

Informatizado de Topografia (LITO).  O 

Campus I está localizado no município de 

Limeira, onde estão a Faculdade de 

Tecnologia da Unicamp (FT) e o Colégio 

Técnico de Limeira (COTIL).  

Nessa área, pretende-se realizar a 

varredura digital, em pelo menos três alturas 

diferentes, para atingir os objetivos da macro 

atividade 3 (avaliação do padrão cartográfico 

dos produtos). 

Após todas as etapas apresentadas, 

as informações obtidas através das 

coordenadas, serão utilizadas para o registro 

das fotografias em software de 

aerofotogrametria, na qual serão processadas 

e produzidos o modelo digital do terreno, 

nuvem de pontos e ortomosaico. O software 

utilizado para o processamento será o Agisoft 

Metashape. Obtidos esses produtos, será 

desenvolvido a macro atividade 3, foco 

principal deste projeto, no qual será feita a 

análise da estimativa posicional com a 

quantificação da exatidão das posições das 

feições, bem como a precisão posicional 

plana da imagem. Para isso, será utilizado o 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), 

oficializado pelo Decreto-Lei nº 89.817 de 20 

de junho de 1984, conforme Quadro 1. 

Quadro 1:Critérios do decreto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A primeira etapa do projeto foi a 

realização de uma revisão bibliográfica para 

entender o estado da arte do uso de VANT 

para varredura digital.   

O mapeamento sistemático de literatura 

foi realizado conforme às etapas propostas 

pela plataforma online Perform Systematic 

Literature Reviews - Parsifal (< 

https://parsif.al/ >). O arcabouço da revisão 

pode ser consultado em Galvão e Ricarte 

(2020). 

Em função das restrições sociais 

adotadas durante a pandemia, foi necessário 

ajustar as atividades de campo para o 

momento da volta presencial. Da mesma, 

forma o treinamento para uso dos 

instrumentos e software tiveram que ser 

adequados a um novo cronograma. 

Carta PEC 
planimétrico 

Erro 
padrão 

PEC 
altimétrico 

Erro padrão 

Classe 
A 

0,5 mm 
x 

Escala 

0,3 mm 
x 

Escala 

1/2 
equidistância 

1/3 da 
equidistância 

Classe 
B 

0,8 mm 
x 

Escala 

0,5 mm 
x 

Escala 

3/5 
equidistância 

2/5 da 
equidistância 

Classe 
C 

1.0 mm 
x 

Escala 

0,6 mm 
x 

Escala 

3/4 
equidistância 

1/2 da 
equidistância 

https://parsif.al/
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Para a obtenção das coordenadas, foi 

realizado um planejamento com a 

identificação dos pontos a serem medidos. 

Estas atividades foram integradas junto a 

outros dois projetos com foco nas macro 

atividades 1 e 2, de forma a possibilitar uma 

visão integrada de todas as etapas, desde a 

coleta dos dados e processamento dos dados.  

Já foram realizadas as medições para 

obtenção dos pontos de controle utilizando 

receptores GNSS de dupla frequência, 

utilizando o método RTK, modelo i90 do 

fabricante CHCNAV, conforme mostrado na 

Figura 2. Foram ocupados 10 pontos 

distribuídos conforme a Figura 3. Espera-se 

realizar os voos para analisar o Padrão de 

Exatidão Cartográfica  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Área do estudo de caso. 

 

CONCLUSÕES: 

Como o trabalho ainda está em 

desenvolvimento, não foram realizadas as 

atividades de análises dos dados e dos voos, 

porém espera-se avaliar do padrão de 

Exatidão Cartográfica (PEC) para os 

produtos obtidos para voos a serem 

realizados em diferentes alturas e identificar, 

bem como analisar a relação da altura do 

voo com o GSD (Ground Sample Distance). 

Além disso, pretende-se identificar a relação 

dos produtos com uma escala de uso e 

aplicações em engenharia.  
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