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INTRODUÇÃO: 

O presente resumo busca apresentar o desenvolvimento do projeto de iniciação científica 

realizado no período de 2021/2022 cujo objetivo é analisar a importância dos pontos de controle para o 

registro de nuvens de pontos em imageamentos feitos com Veículo Aéreo não Tripulado (VANT), 

buscando analisar a quantidade e disposição desses no terreno, buscando assim uma metodologia de 

trabalho eficiente para este fim.  

A necessidade de se entender mais sobre essa tecnologia pode ser compreendida quando 

comparada a qualidade dos produtos obtidos por esta modalidade com o seu custo, relativamente baixo 

em relação a outras tecnologias. A operação tende a ser mais rápida e com menos mão de obra, além 

de sua facilidade de implementação, podendo ser empregada em locais que colocariam o operador em 

risco.  

Contudo, por utilizar medições indiretas em seus levantamentos, é necessário um 

aprofundamento na acurácia dos resultados gerados, ou seja, a relação entre os valores reais das 

medidas analisadas com os resultados fornecidos em ambiente digital, através desses parâmetros que 

as compõem, buscando assim uma melhoria na qualidade e confiabilidade desses produtos. 

 

METODOLOGIA: 

A etapa inicial do projeto teve como objetivo, além de adquirir os aprendizados introdutórios tal 

como àqueles relacionados à metodologia de pesquisa e também aos necessários para as etapas 

posteriores, a realização de um mapeamento sistemático utilizando ferramenta computacional Parsifal 

(Perform Systematic Literature Reviews – Disponível em: parsif.al) partindo das seguintes questões de 

pesquisa: 
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• Qual a importância dos pontos de controle para a obtenção de nuvens de pontos a partir de 

mapeamento com drones? 

• Como a quantidade dos pontos de controle altera a acurácia das nuvens de pontos? 

• Como a disposição dos pontos de controle altera a acurácia das nuvens de pontos? 

• Quais os principais problemas enfrentados durante a captura ou processamento das imagens? 

• Qual o resultado do produto final quando aplicado os pontos de controle em diferentes alturas de 

voo? 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave para string de pesquisa nas bases de dados: 

UAS Images/Drone images, Different flight altitudes, Ground control points, Image processing e Accuracy 

Assessment, organizadas na seguinte search string: ("UAS Images" OR "Drone images") AND ("Different 

flight altitudes" OR "Ground control points") AND (Image processing" OR "Accuracy assessment") sendo 

traduzidas quando inseridas das bases de pesquisa nacionais.  

Dentro da plataforma Parsifal também foram inseridos critérios para inclusão ou exclusão dos artigos, 

apresentados a seguir: 

• Inclusão: Se considera ao menos uma das questões de pesquisa e visualização (arquivo) 

disponível;  

• Exclusão: Arquivo duplicado, publicação anterior a 2010, idioma diferente de português ou inglês, 

se não considera uma das questões de pesquisa e/ou texto completo não disponível. 

A string e critérios de pesquisa foram aplicados nas bases de dados Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute (MDPI), na página da web ScienceDirect, operada pela editora Elsevier, Scopus e 

em bases de periódicos nacionais, em sua maioria a Revista Brasileira de Cartografia, gerando os 

resultados apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Resultado de pesquisa nas bases de dados. Fonte: Autores, 2022. 

Base de dados Artigos encontrados Artigos aceitos 

MDPI 51 18 

Scopus 3 2 

ScienceDirect 6 1 

Nacionais 14 8 

Total 74 29 

 

O processo de obtenção dos produtos utilizando a varredura digital, consiste na realização de 

três macro atividades: 1 – Captura de imagens e medição de pontos; 2 – Registro de imagens e geração 

do produto; 3 – Análise da qualidade e aplicação do produto, sendo que esse projeto está inserido na 

macroatividade 2. Todas as etapas serão acompanhadas, porém outros bolsistas estarão detalhando as 
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demais macroatividades sob a orientação dos professores responsáveis pelo LITO (Laboratório 

Informatizado de Topografia). 

Para prosseguimento das atividades das demais etapas, utilizando-se das informações obtidas 

do mapeamento sistemático, foi realizada a coleta de dados em campo utilizando instrumentos 

topográficos e geodésicos de mensuração. Desta forma, foram escolhidos 10 pontos ao redor do 

Campus I de Limeira, onde está situada a Faculdade de Tecnologia e também o Colégio Técnico de 

Limeira, a partir de um imageamento já realizado anteriormente, cujo critério foi a boa visualização dos 

pontos notáveis nas imagens e intervisibilidade entre eles, para serem utilizados tanto como pontos de 

controle quanto para pontos de checagem (para verificação da acurácia). A distribuição desses pontos 

pode ser vista na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, as coordenadas desses pontos foram medidas utilizando receptores GNSS de dupla 

frequência, operando em modo RTK, modelo i90 do fabricante CHCNAV, com a base instalada marco 

M01(pontos com coordenadas UTM já conhecidas) presentes no campus. A referência geodésica é o 

SIRGAS 2000, com coordenadas UTM, fuso 23. Ao fim, as coordenadas de cada um dos pontos foram 

fornecidas, conforme mostra a tabela 2. 

Figura 1 - Disposição 
dos 10 pontos de 
controle e checagem 
no Campus I de 
Limeira. 
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Tabela 2: Coordenadas dos pontos de controle/checagem obtidas com o receptor GNSS. Fonte: 

Autores, 2022. 

Ponto Coordenada E (m) Coordenada N (m)  Altura geométrica (m) 

1 250595,997 7502978,980 641,088 

2 250678,261 7502964,933 638,847 

3 250742,443 7503036,740 636,265 

4 250778,949 7503007,891 634,552 

5 250747,802 7502948,324 635,622 

6 250639,197 7502858,685 639,295 

7 250809,187 7502904,642 635,153 

8 250611,395 7502802,002 638,596 

9 250734,522 7502870,432 635,714 

10 250902,223 7502906,421 630,620 

 

Com os pontos já estabelecidos, seguiram as medições dos pontos utilizando Estação Total, 

neste caso, modelo RTS 105 da fabricante FOIF. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir dos artigos aceitos no mapeamento sistemático pode-se perceber que a análise dos 

pontos de controle no terreno a partir de sua quantidade e disposição podem ser feitas de diferentes 

maneiras, seguido pelas particularidades de cada trabalho, permitindo assim uma abordagem mais 

ampla sobre o assunto. A tabela 3 apresenta alguns dos trabalhos selecionados e os resultados obtidos.  

Tabela 3: Resultados obtidos nos artigos selecionados. Fonte: Autores. 2022. 

Artigo 
Quantidade 
de pontos 

de controle 

Área de 
estudo (ha) 

Quantidade ótima 
de pontos de 

controle 
Particularidades 

[1] Puniach, E. 
et al. 

8 a 15 70  15 
Medição com GNSS por 
método estático e RTK. 

[2] Manfreda, 
S. et al. 

3 a 9 2,7 9 
Diferentes trajetórias de voo; 
únicas ou combinadas. 

[3] Yu, J. J. et 
al. 

3 a 18 7; 37; 342  12;12;18 
Estudo em 3 áreas diferentes, 
a partir de uma mesma 
abordagem.   

 

Abordando diferentes alturas de voo para a captura de imagens, Zimmerman et al. (2020) 

apresenta a disposição de 21 pontos (15 pontos de controle e 6 checkpoints) em 9 variações para 3 
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alturas diferentes: 67, 91 e 116 m., indicando que pontos inseridos nas bordas e pontos de sobreposição 

de terreno, resultaram em erros menores entre as configurações adotadas.   

Com essas referências será possível, até o término da coleta de dados e processamento em 

software de Aerofotogrametria, comparar os dados coletados e processados com os dados do 

levantamento bibliográfico. 

 

CONCLUSÕES: 

Espera-se ao fim do trabalho, ter adquirido conhecimentos eficientes quanto a metodologia para 

aerolevantamentos com VANT, dando ênfase na etapa de disposição dos pontos, processamento de 

imagens e geração de nuvens de pontos, tanto para futuras pesquisas a serem realizadas pelo LITO 

quanto para colaborar com a discussão sobre qualidade dos dados, principalmente àquelas aplicações 

na área da engenharia de transportes.  
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