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RESUMO 

 

Atualmente vivemos em um período de rápido avanço tecnológico, onde 

existem equipamentos voltados exclusivamente para a fotogrametria em aeronaves. 

Em virtude da qualidade, apresenta custo elevado para sua aquisição assim como sua 

manutenção. Entre estes equipamentos se encontra a câmera fotogramétrica, 

receptor de satélites, sistema inercial assim como a aeronave. Por sua vez estes 

equipamentos necessitam de profissionais habilitados e devidamente treinados para 

a aquisição de dados. 

 Entretanto a engenharia nos demonstra que o avanço tecnológico nos 

proporciona a redução dos custos para tais projetos, devido a este fator a aplicação 

de DRONES voltados para a aquisição de dados fotogramétricos é uma realidade 

atual. A engenharia nos proporciona a utilização de novas tecnologias, sendo para a 

redução de custos. Em projetos de menor porte, que necessitem de revisitas 

frequentes, podem sem utilizados os DRONES, uma vez que os custo operacional do 

levantamento aerofotogramétrico com aeronaves não se justifique. 

Entre a caraterística que justifica a aplicabilidade do drone para projetos de 

engenharia, é considerada a alta resolução temporal e geométrica se comparada a 

aerofotogramétrica com aeronaves. Porém, o fator climático ainda é um fator a ser 

levado em consideração na realização de missões com o drone. 

Dentre os fatores que visam a sua utilização, também encontram-se a redução 

de custos operacionais, assim como a quantidade de profissionais necessários para 

a realização do levantamento aerofotogramétrico. 

A utilização de DRONES para fins recreativos e de prestação de serviços foi 

somente regulamentada na (Agencia Nacional de Aviação Civil) ANAC, (Agência 

Nacional de Telecomunicações) ANATEL e (Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo) DECEA no terceiro bimestre de 2017, visando o controle e cadastro da sua 

emergente popularização. 

O presente trabalho demonstra a utilização de um (Remotely Piloted Aircraft 

Systems) RPAS, do fabricante DJI modelo Phantom 4 PRO, visando a realização de 

um levantamento aerofotogramétrico de uma ferrovia para a geração de produtos 

cartográficos, tais como: nuvem de pontos, modelo digital de superfície e ortofoto, do 

qual servirão de base para a análise quantitativa de residências dispostas na faixa de 

domínio da ferrovia. 
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ABSTRACT 

 

Currently we live in a period of rapid technological progress, where there are 

equipment exclusively dedicated to photogrammetry in aircraft. Due to the quality, it 

presents high cost for its acquisition as well as its maintenance. Among these 

equipment is the photogrammetric camera, receiver of satellites, inertial system as well 

as aircraft. In turn these equipments need trained professionals and properly trained 

for the acquisition of data. 

 However, engineering shows that the technological advance provides us with the 

reduction of costs for such projects, due to this factor the application of DRONES 

aimed at the acquisition of photogrammetric data is a current reality. Engineering 

provides us with the use of new technologies, for the reduction of costs. In smaller 

projects that require frequent revisits, the DRONES may not be used, since the 

operational cost of aerial photogrammetric surveys with aircraft is not justified. 

Among the characteristic that justifies the applicability of the drone for engineering 

projects, it is considered the high temporal and geometric resolution when compared 

to aerophotogramétrica with aircraft. However, the weather factor is still a factor to be 

taken into account when performing drone missions. 

Among the factors that aim at its use, are also the reduction of operational costs, as 

well as the amount of professionals needed to carry out the aerophotogrammetric 

survey. 

The use of DRONES for recreational purposes and service provision was only 

regulated at the National Civil Aviation Agency (ANAC), ANATEL and (Air Space 

Control Department) DECEA in the third two-month period of 2017, aiming at the 

Control and registration of its emergent popularization. 

The present work demonstrates the use of a Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) 

from the manufacturer DJI Phantom 4 PRO model, aiming the realization of a aerial 

photogrammetric survey of a railroad for the generation of cartographic products, such 

as: cloud of points, digital model Of surface and ortofoto, of which they will be the basis 

for the quantitative analysis of residences arranged in the track of the railroad. 

 

Keywords: RPAS. DRONE. VANT. Photogrammetry. Georeferencing. Ortophoto. 

Mapping.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A preservação da segurança operacional de uma ferrovia é crucial para o 

logística de locomotivas e envolve o transporte de produtos para diversas finalidades, 

sendo a concessionária da ferrovia, a responsável por todo o risco operacional, assim 

como a manutenção da mesma e os seus bens patrimoniais. 

 Entre estes bens se encontram as faixas de domínio, que apesar de serem 

variáveis em sua extensão, apresentam uma dimensão de 15 metros para cada lado, 

a partir do eixo da ferrovia. Além desta dimensão citada acime, existe uma segunda 

área a ser analisada, do qual chama-se “área de não edificação”, da qual, como 

anteriormente, parte-se do eixo da ferrovia com um buffer de 30 metros para cada do 

eixo. Estas faixas estão presentes em toda a ferrovia, passando por campos e 

cidades. 

 Eventualmente, com a crescente demanda de terrenos disponíveis para 

habitações, pontualmente em cidades, estas faixas sofrem contínuas ocupações 

irregulares, colocando em risco assim a operação logística e a vida das pessoas que 

ali estão, cabendo unicamente por parte da concessionária, a fiscalização destas 

ocupações e a tomada de decisões. 

 Em contato com a concessionária, a mesma apresentou uma área que 

apresenta um comportamento contínuo de ocupações irregulares nas faixas de 

domínio assim como na faixa de não edificação, ao longo de aproximadamente 2,5 

km, contida no bairro Chapada, no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. 

Em virtude de tais acontecimentos decorrentes, uma análise por parte da 

própria concessionária constatou que o bairro apresenta uma transição de área rural 

para urbana, assim gerando uma possível especulação imobiliária, uma vez que as 

faixas de domínio sempre estão a mercê deste tipo de ocupação irregular, devido a 

sua longa extensão e de difícil fiscalização. 

 Em frente a tais circunstâncias apresentadas pela concessionária, foi 

elaborado um projeto para a análise quantitativa, quantidade medida em metros 

quadrados de residências irregulares na faixa de domínio e na faixa de não edificação, 

com base na nuvem de pontos e na ortofotos, do qual servirá para a vetorização das 

residências.  

Este projeto foi apresentado como uma solução de baixo custo, e de alta 

resolução temporal, por utilizar como o levantamento aerofotogramétrico o RPAS 
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Phantom 4 Pro e a aplicação de uma nova tecnologia, bem como o seu custo, que 

comparado com outros métodos utilizados no mercado, como o levantamento 

aerofotogramétrico em aviões e a topográfica tradicional, é considerado baixo.  

Assim como seu custo de mobilização ser considerado baixo e assim 

viabilizando o projeto, em frente a outras formas de coletas de dados clássicas, tais 

como aerofotogrametria por aviões ou topografia clássica. 

 Tendo em vista a necessidade exposta pela concessionária, viu-se necessário 

o estudo para identificar a quantidade de edificações presentes dentro dos limites das 

faixas de domínio assim como da faixa não edificável. 

É de suma importância que a aquisição de dados não venha a interferir 

diretamente na ferrovia, pois existe uma frequente transição de trens, assim como não 

venha gerar uma especulação por parte das pessoas que ocupam as edificações nas 

áreas pontuais da ferrovia, assim evitando posteriores situações de sinistro aos 

profissionais de campo. 

A percepção do Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor é crucial em todas as 

etapas do projeto, no que se diz respeito a geração de produtos cartográficos, sendo 

de suma responsabilidade a correta interpretação dos dados gerados. 

 A diversa gama de softwares de aerofotogrametria e fabricantes de RPAS em 

todo o mundo é um reflexo de um mercado emergente, sendo continuadamente 

apresentadas diversas configurações e parâmetros para cada finalidade de trabalho. 

 Juntamente com a utilização de sensores embargados de menor tamanho e 

maior resolução Geométrica, converge para a sua a aplicabilidade em mapeamentos 

de menor porte, mas com maior resolução temporal. 

A geração de produtos cartográficos com qualidade são crucias para diversos 

projetos de engenharia, sendo possível a extração de informações qualitativas e 

quantitativa de maior abundância em locais de difícil acesso ou insalubres, ao qual 

apresentem risco ao operador se comparado topografia. 

Este tipo de aerolevantamento tem como uma de suas vantagens a não  

necessidade de parar as operações na ferrovia, que é realizado através de um boletim 

de operação, do qual exige um treinamento específico e técnico para atender as 

normas de segurança necessárias de trabalho em linha férrea. 

A quantidade de aerofotos digitais obtidas em uma missão de RPAS tende a 

ser alta, tendo um maior custo computacional e de armazenamento, em virtude do 

ajustamento matemático do bloco fotogramétrico e da geração dos produtos diversos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

  O objetivo deste trabalho é a geração de produtos cartográficos oriundos de 

um levantamento aerofotogramétrico utilizando um RPAS comercial, sendo 

analisadas todas as etapas do projeto fotogramétrico, assim como a geração dos 

produtos gerados. 

  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar o Pré-Projeto do Voo aerofotogramétrico realizado por RPAS, 

otimizando o aproveitamento da bateria; 

2. Realizar o Pré–projeto, assim como supervisionar o levantamento geodésico  

GNSS por RTK(Real Time Kinematic); 

3. Realizar a distribuição coerente dos pontos de apoio, assim como os pontos de 

verificação; 

4. Realizar o processamento dos pontos de apoio, utilizando receptor GNNS.  

5. Descrever sobre as operações da missão, parâmetros de configuração do 

equipamento, segurança de voo e legislação vigente; 

6. Quantificar em unidades de medidas métricas as áreas das casas em ocupação 

irregular com a faixa de domínio e de não edificação da ferrovia. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local De Estudo 

 

 A área de estudo para o levantamento aerofotogramétrico por RPAS, foi a faixa 

de domínio da ferrovia, contemplando a extensão de 2,2 Km, no bairro Chapada, no 

Município de Ponta Grossa – Paraná, Latitude 25°04’34.90” e Longitude 50°12’16.05”.  

 

FIGURA 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

FIGURA 2 : FLUXOGRAMA DO PROJETO DE ANÁLISE DAS EDIFICAÇÕES EM CONFLITO COM 
A FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA. 

FONTE - O Autor (2017). 
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 3.2 Especificações Rpas / Drone Dji Phantom 4 Pro 

 

Dentre os diversos RPAS disponíveis no mercado está o Phantom 4 PRO 

lançado no final de 2016 pelo fabricante Chinês DJI.  

Apresenta um melhor custo benefício, ao que se refere aos sensores de anti 

colisão, sistema inercial assim como tempo de voo de aproximadamente 30 minutos, 

sendo responsável pela bateria inteligente de 6000mh. 

O Phantom 4 PRO apresenta o custo de $1499,00, conforme a cotação atual 

de R$3,50 do dólar é vendido no Brasil comercialmente pelo valor médio de 

R$9.000,00.  

A vantagem deste equipamento, é sua compatibilidade com diversos 

programas de planejamento de voo, além de sua câmera com o sensor embarcado 

de 20 megapixel e tamanho do CCD de 1”, apresenta um sistema inercial mais 

avançado do mercado, com dois sensores inerciais proprietários, junto com um 

processador de bordo para corrigir as derivas de voo.  

Outro fator a ser considerado é o tempo de voo teórico de 30 minutos devido a 

sua bateria inteligente. Integralmente é apresentado um sistema de GNSS que 

consegue observar até 16 satélites simultaneamente. A sua câmera foi projetada 

inicialmente para fotógrafos, com resolução de filmagem e tomada de fotos em 

formato de 4K, conforme a tendência do imageadores.  

Seu sistema de estabilização da câmera, conhecido como Gimgal, contando 

com o disparador mecânico e outro automático, evita o efeito de arrasto na imagem, 

o que é de grande vantagem para o levantamento com DRONES.  

 

FIGURA 3 - PHANTOM 4 PRO DJI 
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FONTE : Divulgação DJI. (2017). 

FIGURA 4 - CAMERA MODELO FC6310 DO PHANTOM 4 PRO DJI 

 

FONTE : Divulgação DJI.(2017). 

TABELA 1 - DESCRIÇÃO TËCNICA DO RPAS PHANTOM 4 PRO DJI 

Peso 1388g 

Velocidade máxima de Subida p-mode 5m/s 

Velocidade máxima de Descida p-mode 3m/s 

Velocidade máxima p-mode 50Km/h 

Velocidade de resistência de vento 10m/s (36Km/h) 

Tempo de Voo ~30 Minutos 

Temperatura de Operação 0ºC a 40ºC 

Sistema de posicionamento GPS / GLONASS 

Precisão de posicionamento em Voo 

Vertical 
±0,5m (p-mode GPS) 

Horizontal 
±1,5m (p-mode GPS) 

FONTE :DJI PHANTOM 4 PRO, especificações técnicas (2017). 

 

TABELA 2 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CAMERA FC6310 

Sensor 1” CMOS com 20,0Mp 

 
Lente 

FOV 84º 8.8mm 
24mm (equivalente a 35mm) 

 

Abertura f/2.8 –f/11 

ISO 
Foto 

100-3200 (Auto)  
100-12800 (Manual) 

Disparador Mecânico 8-2000s 

Disparador Eletrônico 8-1/8000s 

Taxa de Gravação máxima 100Mb/s 

Tamanho da Imagem (aspecto) 
3:2 (5472 x 3648) 
4:3 (4864 x 3648) 

16:9 (5472 x 3078) 

Formato de Imagem JPEG, DNG(RAW), JPEG+DNG 

Cartão de memória Suportado 

Micro SD 
capacidade máxima de 125GB 

Velocidade de Gravação ≥ 16Mb 
/s Classe 10 ou UHS 
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        FONTE :DJI PHANTOM 4 PRO, especificações técnicas (2017). 

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DO GIMBAL DA CAMERA 

Estabilidade 3 – eixos ômega phi Kappa 

Precisão de controle angular ±0,02º 

    FONTE :DJI PHANTOM 4 PRO, especificações técnicas (2017). 

 

   TABELA 4 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SENSOR ANTI COLISÃO INFRA VERMELHO 

Distancia de observação de obstáculos 0,2 a 7m 

FOV 70º Horizontal,±10º vertical 

Frequência de Leituras 10Hz 

Obstáculos operacionais 
Superfícies que refletem >8%, tais 

 como paredes, arvores, pessoas, etc. 

FONTE :DJI PHANTOM 4 PRO, especificações técnicas (2017). 

        TABELA 5 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE DJI GL300F USB 

Frequência de operacional 2400-2483 GHz e 5725-5825GHz 

Distância máxima de transmissão 

2400-2483 GHz livre de interferências 
FCC 7,0Km 
CE 3,5Km 

SRRC 4Km 
5725-5825GHz 

FCC 7,0Km 
CE 2Km 

SRRC 5Km 

Bateria inteligente 5870mAh 

Voltagem 15,2V 

Tipo de Bateria LiPo 4S 

Energia 89,2Wh 

Peso neto 468g 

FONTE :DJI PHANTOM 4 PRO, especificações técnicas (2017). 

 

3.3 Programa de processamento Fotogramétrico 

 

  Para o processamento do bloco fotogramétrico oriundo do RPAS, será utilizado 

o programa Suíço PIX4D® em sua versão de teste de 15 dias. Entre as características 

deste programa está a capacidade de integração do processamento automatizado dos 

pontos de ligação entre as imagens e a geração de nuvem de pontos para a criação 

do modelo digital do terreno, bem como para a criação da ortofoto. 

  

3.4 Recursos Computacional para o processamento Fotogramétrico 

 

 Para este processamento será utilizado um computador de mesa que 

apresenta as configurações conforme a TABELA 6.  
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TABELA 6 - DESCRIÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO NO PROCESSAMENTO 
FOTOGRAMÉTRICO UTILIZANDO O PROGRAMA PIX4D® 

Componentes Especificações 

Sistema Operacional Windows 10 

CPU Intel Xeon E5-1607 V2 

Lançamento Q3’13 

Soquete 2011LGA 

Núcleos 4 

Threads 4 

Clock 3.00Ghz 

Cache 10Mb 

GPU Quadro K2000 

Clock 2000MHz 

Memoria 2048 MB DDR5 

Direct x 10.1 

Open GL 4.1 

RAM 4 pentes de 4GB = 16GB 

Clock DDR3 1666MHz 

Armazenamento SSD 240GB Kingston 

FONTE - O Autor (2017). 

 

3.5 Levantamento geodésico dos pontos de apoio  

 

Os pontos de apoio para serem utilizados para a fotogrametria, utilizam como 

referencial o datum horizontal e outro datum vertical. Com um levantamento geodésico 

por satélites GNSS, obtemos estes dados com o menor custo para o projeto, 

atendendo a precisão e assim sendo apto para levantar os pontos de controle 

tridimensionalmente (BITTENCOURT, 2003). 

Neste projeto foi utilizado o marco geodésico MR02, cujas descrições podem 

ser encontras no anexo A, implantado pela empresa CHP Topografia. Com base na 

fixação das coordenadas do marco, foi realizado um levantamento simultâneo 

utilizando um par de receptores geodésicos Topcon de modelo Hiper+, juntamente 

com um rádio RTK e uma coletora XPAD Survey. Demais informações técnicas estão 

apresentadas junto ao Apêndice A.(IBGE,2008) 

O levantamento geodésico consiste em utilizar o RTK com apenas uma 

ocupação. A equipe, juntamente com os equipamentos e os gastos de campo, foram 

concedidos pela empresa CHP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS. 
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FIGURA 5 - PRÉ PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO 

 

FONTE : O Autor (2017). 

 

FIGURA 6 - FOTOS DOS PONTOS DE APOIO COLETADOS EM CAMPO 

   

FONTE : – CHP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (2017). 

 

3.6 Programação da equipe do Levantamento Geodésico 

 

 Para este trabalho foram mobilizadas cinco pessoas, sendo um técnico 

responsável por assegurar a coleta contínua dos dados do receptor que será utilizado 

como base dois técnicos na coleta dos dados, um motorista e um engenheiro 

Cartógrafo e Agrimensor como supervisor do levantamento de campo.  

Tendo em vista a distância a ser percorrida para a realização do levantamento 

geodésico, foi-se será necessário utilizar um motorista para transportar os técnicos 

durante o levantamento dos pontos de apoio.  
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TABELA 7 - DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS ENGAJADOS NA MISSÃO 

Descrição Quantidade 

Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor 1 

Técnico em Topografia 3 

Motorista 1 

FONTE - O Autor (2017). 

 

3.7 Processamento dos dados referentes aos Pontos de Apoio 

   

 Para a coleta de dados utilizando a tecnologia GPS / RTK, foi realizado um pré 

planejamento para o levantamento geodésico. Neste pré-planejamento, baseou-se na 

boa distribuição dos pontos de apoio, que serão coletados utilizando tanto alvos 

naturais quanto artificiais, que sejam foto identificáveis nas imagens.(MONICO,2008) 

Por sua vez, os pontos de checagem são incluídos neste pré-planejamento, 

levando em consideração que estes representam a acurácia obtida no levantamento, 

pois podem determinar a discrepância entre suas medidas calculados e suas medidas 

reais. Lembrando que estes dados não são utilizados no ajustamento. 

Após realizado a coleta dos dados de campo por rastreio GPS, os pontos 

coletados, juntamente com os croquis de campo, servirão de referência para o 

processamento dos dados, que será processado utilizando o programa Topcon 

Tools® 8.2. 

Para o processamento foi necessário informar as seguintes informações: 

 

 Altura da antena; 

 O modelo e qual a estação de referência; 

 O modelo do receptor GPS utilizado. 

 

Os dados foram exportados para o sistema de referência geodésico, 

SIRGAS2000 22S, e posteriormente modificados as suas alturas geométricas para as 

ortométricas, conforme as especificações do IBGE, com base no programa oficial 

MAPGEO 2015. 
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TABELA 8 - COORDENADAS DOS MARCOS EXISTENTES NA FERROVIA. 

Nome Norte (m) Este (m) Altitude ortométrica (m) 

MR02 7226258,432 580292,503 936,188 

MR02A 7226376,905 580190,093 935,943 

FONTE - CHP Serviços Topográficos (2017). 

 

3.8 PLANEJAMENTO DE VOO 

  

3.8.1 Parâmetros de Voo 

  

A missão será realizada conforme recomendação da ANAC, sendo seu modo de 

voo em Visual Line-Of-Sight (VLOS). Esta operação ocorre em condições 

meteorológicas Visuais (VMC), na qual o piloto sem o auxílio de observadores de 

RPAS, mantem o contato visual direto com o RPAS, sem o auxílio de binóculos ou 

outros equipamentos. ANAC (2017). 

Em virtude da normativa da ANAC, foram seguidos todos os requisitos necessários 

para a realização do voo com segurança e economia, por tais motivos foram 

considerados os seguintes itens para a execução do voo: 

 

 Verificar as cargas das baterias; 

 Sempre retirar a placa de travamento do Gimbal da câmera antes de ligar o 

Drone; 

 Respeitar a altitude máxima de 400 pés (120m) (DECEA,2017); 

 Manter a distância de 30 metros de pessoas e prédios; 

 Realizar a operação no modo VLOS; 

 Não realizar missões próximos de aeródromos; 

 Programar o retorno automático em caso de perca do sinal do rádio; 

 Realizar a calibração dos sensores inerciais e da bússola do drone antes da 

missão; 

 Não realizar o voo em condições climáticas com forte vento; 

 Realizar o Voo entre as 11:00 as 14:00, assim evitando sombras; 

 

Para o gerenciamento da coleta de dados, foi-se utilizado o Aplicativo gratuito 

PIX CAPTURE®, desenvolvido pela empresa PIX4D® em sua versão 3.8.1. Esta 
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versão será executada com aparelho celular Lenovo K5, sendo sua versão o Android 

5.1 Lollipop. Este aparelho possui sistema de GPS integrado, ao qual auxilia o 

Controle remoto do Drone para determinar a posição do mesmo. 

Primeiramente utilizando o programa gratuito, Google Earth, foi criado um 

arquivo no formato keyhole Markup Language (KMZ) da faixa a ser sobrevoada, e 

importado para o aparelho celular Lenovo K5. 

 

3.8.2 Altura de Voo 

 

Com a análise, utilizando o perfil do terreno, foi possível determinar a altura 

média da região que foi de 941,00m, sendo a menor altitude de 931,00m e a máxima 

em 959,00m, ou seja, apresentando um variação aproximada de 30,00m. Sendo 

assim, levando em consideração estes dados e a escolha do GSD de 

aproximadamente 2,00cm/pixel, foi-se determinada a altitude de voo para o 

levantamento de 80,00m. 

Ao se utilizar uma imagem digital, deve-se levar em consideração a precisão e 

acurácia que deverá ter o levantamento a ser realizado. Isto se dá utilizando como 

base para a determinação da precisão, o valor de GSD (Ground Sample Distance) 

estabelecido para o projeto.  

A relação entre a distância focal da câmera e a altura de voo, nos fornece a 

escala média do levantamento, sendo a altura de voo variável conforme a topografia 

do terreno.  

  Os valores coletados pelo CMOS da câmera são armazenados no seu GSD, 

portanto quanto menor o GSD utilizado, maior será a resolução espacial da imagem, 

ou seja, haverá uma melhor definição dos objetos. Caso contrário, os objetos sofrerão 

generalizações. 

O Cálculo da dimensão da foto em solo é feito correlacionando a altura de voo, 

o tamanho do sensor e a distância focal, conforme equação abaixo: 

 

𝐵 =
𝑏 × ℎ𝑔

𝑓
 

Onde: 

B=Tamanho da base (metros) 

b= tamanho do sensor (metros) 
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hg=altura de voo (metros) 

f= Distância Focal (metros) 

 

 

FIGURA 7 - PERFIL DE ALTITUDE AO LONGO DA FERROVIA 

 

FONTE : – Adaptado Google Earth PRO (2017). 

 

 

FIGURA 8 - PLANEJAMENTO DE MISSOES RECOMENDADAS 

 

FONTE : – Suporte PIX 4D® (2017). 

 

Conforme suporte do PIX4D FIGURA 8  é necessário a realização de voos com 

sobreposição entre as missões, quando  a topografia do terreno apresenta grande 

variação altimétrica. Entretanto, não existindo esta possibilidade, deve ser observada 

a sobreposição entre as missões, assim permitindo que o GSD calculado, seja a média 

entre os voos, apesar de cada voo apresentar um GSD diferente, no momento de 

geração da nuvem de pontos, o PIX4D, utiliza o seu GSD médio.  

Para que haja um planejamento de voo de qualidade, que viabilize o custo 

benefício para a realização do levantamento, é necessário a experiência do 

profissional altamente qualificado conforme DALMOLIN(1999). 

Para um planejamento é necessário se levar em consideração os seguintes 

itens: 
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 Tipo de produto a ser gerado; 

 Sobreposição longitudinal ; 

 Sobreposição lateral; 

 Altura de VOO; 

 Escala de VOO; 

 Número de faixas de voo; 

 Número de fotos por faixa; 

 Velocidade de Abertura do Obturador; 

 Exposição da ISO; 

 Velocidade da Aeronave; 

 Verificação da variação de altitude do terreno; 

 Quantidade de fotos a serem tomadas; 

 Condições atmosféricas. 

 

A tomada de fotos depende necessariamente de luz, devido aos sensores 

serem passivos, ou seja, estes sensores absorvem apenas a luz refletida. 

Entre os melhores períodos para ser realizadas as tomadas das imagens está 

o período das 10h00min às 14h00min, pois a quantidade de sombras são mínimas. 

 Em contra partida uma parte das sombras é necessária para que existam o 

contraste dos objetos.  

   

3.8.3 Área do Aerolevantamento 

  

Dada a não linearidade da ferrovia, foi-se necessário realizar diversas missões 

para contemplar toda a área de interesse. Sendo assim, devido ao comprimento deste 

levantamento ser de 2,5 km. O projeto foi segmentado em cinco missões.  

Como a área de interesse da concessionária poderia ser variável, adotou-se 

um buffer de 150m partindo do eixo da ferrovia, para ambos os lados. 
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TABELA 9 - PLANEJAMENTO DAS MSSÕES A SEREM REALIZIDAS. 

Missão Quantidade de faixas Comprimento Largura Área Tempo de Voo 

1 7 638 160 102.080 17min30s 

2 5 531 123 65.313 13min30s 

3 5 379 105 39.795 9min30s 

4 9 184 202 37.168 9min00s 

5 4 484 79 38.236 10min00s 

   TOTAL  58min30s 

FONTE - O Autor (2017). 

 

Seguindo as recomendações do programa de processamento fotogramétrico, 

PIX4D®, devem ser levados algumas precauções em relação ao planejamento da 

missão de voo. 

 

FIGURA 9 – PARAMETROS PARA O PLANEJAMENTO DE VOO COM ÁREA SUPERIOR A DE 
INTERESSE 

 

FONTE: Manual PIX4D® (2017). 

 

Conforme a FIGURA 9, a área de interesse deve ser totalmente sobreposta em 

relação a área de captura, ou seja, os sentidos de voos devem extrapolar a sua área 

longitudinalmente e lateralmente.  
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FIGURA 10 - SOBREPOSIÇÃO DE PLANOS DE VOO RECOMENDA PELO PIX 4D® 

 

FONTE : – Suporte PIX 4D® (2017). 

 

Devido as multiplas missões necessárias para coletar as imagens do projeto, 

foram seguidas as recomendações quanto ao planejamento de áreas de sobreposicão 

entre as missões. Quando o levantamento é realizado com o RPAS, seu tempo incial 

para captura e a definição do homepoint  e sua altitude são considerados como nulo, 

pois caso o RPAS venha a realizarnuma missão de atura X, este irá conserar a altitude 

geométrica em seu momento de partida. 

Nesta situação como iremos utilizar diversos pontos de partida para as 

missões, a analise desta etapa é de suma importancia, pois as variacões irão impactar 

diretamente na qualidade do processmento fotogrametrico do bloco. 
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FIGURA 11 - PLANO DE VOO DA PRIMEIRA MISSAO UTILIZANDO PIX CAPTURE 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

FIGURA 12 - PLANO DE VOO DA SEGUNDA MISSAO UTILIZANDO PIX CAPTURE 

 

 

FONTE : O Autor (2017). 

 

FIGURA 13 - PLANO DE VOO DA TERCEIRA MISSAO UTILIZANDO PIX CAPTURE 

 

 

FONTE : – O Autor (2017). 
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FIGURA 14 - PLANO DE VOO DA QUARTA MISSAO UTILIZANDO PIX CAPTURE 

 

 

FONTE : – O Autor (2017). 

 

FIGURA 15 - PLANO DE VOO DA QUINTA MISSAO UTILIZANDO PIX CAPTURE 

 

 

 

FONTE : – O Autor (2017). 

 

4.7.4 Velocidade de Voo 

 

 Para o melhor rendimento da bateria em cada missão, foi determinada a 

velocidade acima do normal, sendo realizado o voo de maneira autônoma, com 

valores de velocidade de 13m/s ou seja 46Km/h. 

Caso este parâmetro de velocidade de coleta for determinado como baixa, o 

RPAS irá parar de se movimentar ao realizar a captura da imagem, reduzindo a 

produtividade do projeto. 
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3.8.4 Parâmetros de configuração da Câmera 

 

 As câmeras fotogramétricas digitais apresentam os seguintes 

parâmetros que modificam por completo a variação de incidência dos raios de luz ao 

CCD, conforme descritos BITTENCOURT (2003): 

 Tempo de Exposição: corresponde ao tempo em que o CCD irá receber a 

quantidade de luz; 

 International Standarts Organization (ISO) em câmeras fotográficas, 

corresponde ao grau de sensibilidade á luz do sensor digital, quanto menor seu 

valor menor será a captação de luz. Seu valor alto, corresponde a muitos ruídos 

(granulação) na Imagem; 

 Objetiva é o conjunto de lentes, que concentra os raios de luz incidentes para 

um único pontos no plano negativo;  

 Distância focal á uma característica de uma lente óptica, que está relacionada 

com a separação, representada pela constante do seu foco; 

 Ponto principal (px e py) representam a posição projetiva onde um único raio 

de luz incide perpendicularmente entre o centro do CMOS, o ponto nodal e o 

ponto na imagem. 

 Diafragma: Altera o diâmetro útil das lentes através de cortinas circulares com 

eixos excêntricos que vedam a entrada de luz. 

 Velocidade do obturador: Este regula o tempo de exposição abrindo e fechando 

a entrada de luz sobre um mecanismo de temporal. 

Os parâmetros de configuração da câmera do RPAS podem ser definidos antes 

da missão ser realizada, não existindo possibilidades de alteração em pleno voo.  

Assim os ajustes foram realizados para um dia ensolarado, levando em 

consideração os seguintes parâmetros 

TABELA 10 - PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DA CAMERA 

Parâmetros de Configuração da Câmera 

Formato de foto JPEG 

Tamanho da foto 4:3 

Velocidade ISO 100 

Abertura máxima 2.97 

Velocidade o Obturador Automático 

Tipo de Disparador Mecânico 

FONTE - O Autor (2017). 
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3.8.5 Sobreposição Longitudinal e Lateral 

 

Os valores de referência para a RPAS, é necessário que se realize uma 

sobreposição elevada, sendo considerado o mínimo de 80% longitudinalmente e 60% 

lateralmente. Assim como as interferências nas missões podem ser maiores, existe a 

possibilidade que o percentual de sobreposição possa superar as eventuais falhas. 

 

FIGURA 16 – SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE UM MODELO AEROFOTOGRAMÉTRICO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

A sobreposição longitudinal ajuda positivamente na maior rigidez na geometria 

referente ao bloco fotogramétrico, servindo para o controle vertical e horizontal 

(DALMOLIN,1999). Entretanto onerando o projeto com uma maior necessidade de 

pontos de apoio em solo. 
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FIGURA 17 - SOBREPOSIÇÃO LATERAL ENTRE FAIXAS DE VOO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

3.9 Processamento do Bloco Fotogramétrico 

  

 Após realizada as missões em campo, as imagens foram descarregadas na 

plataforma computacional e sofreram um refinamento dos dados obtidos, removendo 

as fotos que se encontraram repetidas ou que apresentassem algum arrasto.  

 Posteriormente as fotos foram processadas no Pix4Dmapper® versão 3.1. 

 Foi escolhido como sistema de referência geodésico o, SIRGAS 2000, fuso 

22S, elipsoide de referência GR80. 

 Cada uma das imagens obtidas apresentam suas informações em latitude e 

longitude, que encontram-se inscritas no cabeçalho de informações da imagem, 

quando estão seu formato JPG. As informações de rotação (ω, φ e ϗ) são oriundas 

do sistema Gimbal, que posiciona a câmera. 

 Para a entrada dos dados dos pontos de apoio, foi-se utilizado um padrão de 

exportação conforme o exemplo abaixo: 

“Nome, Latitude, Longitude, Altitude, Precisão Planimétrica, Precisão 

Altimétrica”.  
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 É recomendado o processamento da primeira etapa do programa 

Pix4Dmapper®. 

 

3.9.1 Coleta de pontos de ligação automatizada 

 

Os pontos de ligação, mais conhecidos como tie points, são os pontos que se 

encontram nas regiões em comum entre duas ou mais imagens. Estes pontos 

primeiramente, não tem suas coordenadas conhecidas, uma vez que estas serão 

calculadas pelo ajustamento, tendo em vista que o modelo esteja orientado. A coleta 

dos pontos fotogramétricos ou pontos de ligação, (tie palavra de língua inglesa de 

tradução: amarração) são as medidas realizadas na imagem, onde o operador irá 

escolher pontos similares entre as fotos.  

Este procedimento pode ocorrer de maneira analógica, ou semi automatizada. 

Estes pontos de ligação devem ser bem definidos nas imagens, apresentando 

bons contrastes em ambas as direções de voos conforme WOLF(1983).  

Um número maior de pontos de ligação dá maior rigidez geométrica ao modelo, 

aumentando assim a superabundância de dados, podendo melhorar a qualidade dos 

resultados segundo (BITTENCOURT 2003). 

 

3.9.2  Modelo Digital do Terreno 

 

Modelo digital de terreno (MDT) ou digital terrain model (DTM), conforme o 

termo na língua inglesa, é empregado para referir-se ao modelamento matemático de 

superfícies. Pode-se definir modelo digital de terreno como sendo um conjunto de 

pontos amostrados da superfície real, com coordenadas espaciais (X,Y,Z) sendo 

apresentadas em um referencial que represente o comportamento da altitude da 

superfície real. 

Normalmente são representados por mapas hipsométricos, o qual auxilia na 

interpretação da topografia do terreno. 
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3.9.3 Geração automatizada da Nuvem de Pontos 

  

Dentre os produtos necessários para a geração da ortofoto, estão a nuvem de 

pontos. Foi parametrizada no programa PIX4D, que os seus pontos que contenham a 

quantidade mínima de 3 raios, ou seja, que sejam visíveis em três imagens, para que 

estes sejam exportados com suas respectivas coordenadas tridimensionais. 

 

3.9.4 Geração automatizada da Ortofoto 

 

 O programa Pix4Dmapper® gera de maneira automatizada a ortofoto 

verdadeira, com base no modelo digital de superfície. Este modelo é resultado do 

processo de fototriangulação do bloco fotogramétrico. 

A ortofoto ou ortofotocarta, pode ser considerada com um produto cartográfico, 

isento de erros, sendo corrigido de deformações presentes na fotografia. Este produto 

permite que o usuário realize medições, tais como distâncias, posições, áreas ângulos 

com elevada precisão. 

O mosaico das imagens unidas, onde suas feições contidas, apresentam suas 

verdadeiras posições, sendo assim geometricamente equivalente a um mapa de 

linhas e símbolos, que podem ser realizadas diretamente dados qualitativos e 

quantitativos. (SILVA,2002). 

 

3.9.5 Vetorização das Edificações  

 

 Partindo da ortofotos gerada, poderá ser vetorizada as edificações, com base 

nos critérios de ocupação por cercas, muros entre outros fatores que caracterizem a 

delimitação de um lote. Para isto parte da experiência do operador em observar tais 

critérios, que irá analisar e deferir se existe ocupação. 

Utilizando Freeware Quantum GIS® versão 2.18 Las Palmas, criou-se um novo 

em novo projeto e uma feature class de polígono na mesma projeção e sistema de 

referência do levantamento (SIRGAS2000 FUSO 22S).  

Carregando a ortofotos gerada anteriormente e utilizando a ferramenta de 

análise espacial buffer, foi-se criada ao redor do eixo da ferrovia um limite de 15m e 

de 30m ao redor do traçado. 



24 
 

Em ambas as situações, as análises geraram novas camadas com a extensão 

shp no formado de polígonos. 

 Com a camada vetorizada das edificações, foi-se realizada uma análise por 

interferência, juntamente com a camada de 15 metros e outra de 30m.  

 As análises de área de ocupação, dados quantitativo tais com as dimensões de 

áreas nas interferência em m2, foram extraídas a partir da ferramenta de cálculo, e 

atribuídos a tabela de atributos de cada arquivo. 
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4. RESULTADOS  

 

 A coleta de dados foi realizada no dia 08 de março de 2017, sendo 

concomitantemente realizada o levantamento geodésico dos pontos de apoio com 

uma equipe. Algumas modificações no tocante da missão do RPAS foram 

necessárias em virtude da quantidade extrapolada da área de 150 a partir da faixa.  

Tendo isto em vista foram reduzidas de 5 para 4 missões, entretanto sem afetar 

as áreas de interesse. 

 

4.1 Resultados do Processamento do Levantamento geodésico 

 

 O resultado do pós processamento tendo como base o marco rastreado MR02, 

apresentou os seguintes coordenadas conforme a TABELA 11. 

 

TABELA 11 - RESULTADO DAS COORDENADAS UTM E GEOGRÁCIAS PÓS PROCESSADAS 
DOS PONTOS DE APOIO. 

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Nome 
do 

Ponto 
Norte (m) Este (m) 

Altitude 
(m) 

Latitude Longitude 

1 7226207,868 580290,604 932,479 25°04'39,85917"S 50°12'13,84948"W 

3 7226103,090 580371,680 933,121 25°04'43,24980"S 50°12'10,93346"W 

4 7226042,164 580445,754 933,716 25°04'45,21620"S 50°12'08,27660"W 

5 7226029,447 580484,804 933,799 25°04'45,62211"S 50°12'06,88003"W 

6 7226011,513 580559,137 934,286 25°04'46,19085"S 50°12'04,22293"W 

7 7226011,748 580616,102 933,867 25°04'46,17227"S 50°12'02,18960"W 

8 7226007,454 580651,452 934,012 25°04'46,30507"S 50°12'00,92687"W 

9 7225995,778 580728,324 933,986 25°04'46,66984"S 50°11'58,18049"W 

10 7225998,520 580788,642 933,957 25°04'46,56908"S 50°11'56,02801"W 

11 7225999,192 580828,870 933,535 25°04'46,53947"S 50°11'54,59222"W 

12 7226001,518 580837,855 933,591 25°04'46,46213"S 50°11'54,27198"W 

13 7225970,744 580886,352 933,891 25°04'47,45318"S 50°11'52,53438"W 

14 7225987,614 580909,225 933,791 25°04'46,90036"S 50°11'51,72148"W 

15 7226016,474 580673,636 933,774 25°04'46,00757"S 50°12'00,13695"W 

16 7226397,555 580238,268 932,648 25°04'33,70276"S 50°12'15,75745"W 

17 7226313,589 580297,381 930,498 25°04'36,42104"S 50°12'13,62983"W 

18 7226242,488 580351,784 931,930 25°04'38,72199"S 50°12'11,67300"W 

19 7226168,677 580422,444 925,453 25°04'41,10793"S 50°12'09,13528"W 

20 7226140,850 580505,492 919,127 25°04'41,99662"S 50°12'06,16506"W 

21 7226147,383 580540,727 916,254 25°04'41,77748"S 50°12'04,90873"W 

22 7226101,085 580627,805 921,350 25°04'43,26582"S 50°12'01,79075"W 
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23 7226098,634 580722,327 923,947 25°04'43,32731"S 50°11'58,41630"W 

24 7226082,968 580838,514 926,146 25°04'43,81420"S 50°11'54,26569"W 

25 7226071,839 580929,184 923,979 25°04'44,15849"S 50°11'51,02689"W 

26 7226073,360 581002,401 925,091 25°04'44,09491"S 50°11'48,41376"W 

27 7225999,415 581087,499 934,519 25°04'46,48230"S 50°11'45,36050"W 

28 7226170,850 581330,084 942,204 25°04'40,86225"S 50°11'36,73797"W 

29 7226135,405 581189,960 936,832 25°04'42,04165"S 50°11'41,73208"W 

30 7226313,855 581437,386 947,045 25°04'36,19256"S 50°11'32,93835"W 

31 7226295,573 581517,487 953,723 25°04'36,77130"S 50°11'30,07532"W 

32 7226259,220 581763,205 957,574 25°04'37,90524"S 50°11'21,29684"W 

33 7226231,511 581869,368 949,654 25°04'38,78532"S 50°11'17,50152"W 

ALVO1 7226152,104 580326,891 932,464 25°04'41,66500"S 50°12'12,54253"W 

MR02 7226258,432 580292,503 936,188 25°04'38,21503"S 50°12'13,79233"W 

MR02A 7226376,905 580190,093 935,943 25°04'34,38328"S 50°12'17,47269"W 

FONTE: O Autor (2017). 

 

 

TABELA 12 - DATA, HORA E TEMPO DE COLETA DE CADA PONTO COM TAXA DE GRAVAÇÃO 
EM 1 SEG 

Nome Tempo inicial Tempo Final Duração Tipo 

MR02 08/03/2017 09:20 08/03/2017 09:20 00:00:00 Base 

MR02 08/03/2017 09:26 08/03/2017 11:47 02:20:36 Base 

1 08/03/2017 09:35 08/03/2017 09:35 00:00:09 Topo 

ALVO1 08/03/2017 09:37 08/03/2017 09:37 00:00:04 Topo 

3 08/03/2017 09:39 08/03/2017 09:39 00:00:09 Topo 

4 08/03/2017 09:41 08/03/2017 09:41 00:00:09 Topo 

5 08/03/2017 09:43 08/03/2017 09:43 00:00:09 Topo 

6 08/03/2017 09:44 08/03/2017 09:44 00:00:04 Topo 

7 08/03/2017 09:45 08/03/2017 09:46 00:00:05 Topo 

8 08/03/2017 09:46 08/03/2017 09:47 00:00:04 Topo 

9 08/03/2017 09:50 08/03/2017 09:50 00:00:04 Topo 

10 08/03/2017 09:51 08/03/2017 09:51 00:00:07 Topo 

11 08/03/2017 09:52 08/03/2017 09:52 00:00:09 Topo 

12 08/03/2017 09:53 08/03/2017 09:53 00:00:07 Topo 

13 08/03/2017 09:55 08/03/2017 09:55 00:00:09 Topo 

14 08/03/2017 09:56 08/03/2017 09:56 00:00:06 Topo 

15 08/03/2017 10:01 08/03/2017 10:01 00:00:09 Topo 

16 08/03/2017 10:13 08/03/2017 10:13 00:00:05 Topo 

17 08/03/2017 10:15 08/03/2017 10:15 00:00:05 Topo 

18 08/03/2017 10:16 08/03/2017 10:17 00:00:07 Topo 

19 08/03/2017 10:18 08/03/2017 10:18 00:00:08 Topo 

20 08/03/2017 10:20 08/03/2017 10:20 00:00:05 Topo 

21 08/03/2017 10:21 08/03/2017 10:21 00:00:04 Topo 
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22 08/03/2017 10:24 08/03/2017 10:24 00:00:09 Topo 

23 08/03/2017 10:26 08/03/2017 10:27 00:00:14 Topo 

24 08/03/2017 10:29 08/03/2017 10:29 00:00:06 Topo 

25 08/03/2017 10:30 08/03/2017 10:30 00:00:05 Topo 

26 08/03/2017 10:32 08/03/2017 10:32 00:00:08 Topo 

27 08/03/2017 11:09 08/03/2017 11:09 00:00:08 Topo 

28 08/03/2017 11:19 08/03/2017 11:19 00:00:09 Topo 

29 08/03/2017 11:25 08/03/2017 11:25 00:00:09 Topo 

30 08/03/2017 11:32 08/03/2017 11:32 00:00:06 Topo 

31 08/03/2017 11:38 08/03/2017 11:38 00:00:19 Topo 

32 08/03/2017 11:43 08/03/2017 11:43 00:00:09 Topo 

33 08/03/2017 11:46 08/03/2017 11:47 00:00:21 Topo 

FONTE: O Autor (2017). 

O tempo de ocupação de cada um dos pontos pode ser observada conforme a 

TABELA 12. Neste levantamento não foi necessário a reocupação dos pontos coletados, 

uma vez que não apresentaram discrepâncias associadas conforme apresentadas na 

TABELA 13. 

 

TABELA 13 - DESVIO PADRÃO DOS PONTOS DE APOIO PÓS PROCESSADOS, 

Name Std Dev n (m) Std Dev e (m) Std Dev Hz (m) Std Dev u (m) 

1 0,002 0,003 0,004 0,006 

3 0,004 0,006 0,007 0,008 

4 0,003 0,002 0,004 0,005 

5 0,002 0,002 0,003 0,005 

6 0,004 0,007 0,008 0,009 

7 0,005 0,008 0,010 0,010 

8 0,007 0,010 0,013 0,012 

9 0,006 0,009 0,011 0,011 

10 0,003 0,003 0,004 0,005 

11 0,002 0,004 0,004 0,005 

12 0,002 0,003 0,004 0,005 

13 0,003 0,003 0,004 0,005 

14 0,004 0,005 0,007 0,007 

15 0,002 0,002 0,003 0,004 

16 0,003 0,004 0,005 0,007 

17 0,003 0,003 0,004 0,006 

18 0,004 0,005 0,007 0,007 

19 0,004 0,004 0,006 0,007 

20 0,004 0,005 0,006 0,007 

21 0,004 0,005 0,007 0,008 

22 0,003 0,005 0,006 0,006 

23 0,005 0,006 0,008 0,009 
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FONTE: O Autor (2017). 

Devido alguns contratempos em campo, foram realizadas a totalidade de 4 

missões, reduzindo o tamanho da 4ª missão, entretanto, respeitando a sobreposição 

entre as faixas. 

 

FIGURA 18 – VOO PLANEJADO X ÁREA DO PROJETO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Com base na FIGURA 18 – , foi-se observado que a distribuição dos pontos de 

apoio atendeu a uma distribuição não parametrizada, sendo abundante na faixa 1 e 

2, e satisfatória nas faixas 3 e 4. 

 

24 0,006 0,011 0,012 0,011 

25 0,004 0,006 0,007 0,008 

26 0,003 0,004 0,005 0,007 

27 0,003 0,004 0,005 0,006 

28 0,007 0,006 0,009 0,009 

29 0,003 0,004 0,005 0,007 

30 0,003 0,005 0,006 0,008 

31 0,013 0,016 0,020 0,018 

32 0,006 0,011 0,012 0,012 

33 0,008 0,011 0,013 0,012 

ALVO1 0,004 0,004 0,006 0,008 

MR02 0 0 0 0 

MR02A 0 0 0 0 
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FIGURA 19 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO E DE VERIFICAÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

4.2 Resultados do Processamento do Bloco fotogramétrico 

 

Com base no relatório de qualidade apresentado após a geração dos produtos, 

é possível observar que o GSD encontrado foi na ordem de 2.05cm/pixel, sendo que 

o processamento das 1452 apresentou uma  área total de 0.7745km2, ou seja, 77.454 

Ha. 

Foi também gerado uma nuvem de pontos com 48.5 milhões de pontos com 

coordenadas tridimensionais, assim como a sua intensidade de cor RGB. 

Um exemplo de imagem pode ser observada conforme a FIGURA 20, que 

apresenta as cores bem definidas e nítidas, assim sendo a mesma imagem com o 

detalhe conforme a FIGURA 21.  

Conforme a FIGURA 22, é possível observar que a partir do arrumamento, a 

casa não apresentava a sua área de ocupação irregular, entretanto, com a mesma 

apresenta uma casa mais aproximada da ferrovia. 
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FIGURA 20 - AMOSTRA DA IMAGEM 

 

FONTE: O Autor (2017). 

FIGURA 21 - DETALHE DA IMAGEM DO DRONE 

 

FONTE: O Autor (2017). 
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FIGURA 22 - DETALHE DA IMAGEM DO DRONE 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

 

FIGURA 23 – PERFIL LATERAL DAS FAIXAS DE VOO 

 

 

FONTE: Gráfico no relatório do PIX4D® (2017). 

 

Conforme a FIGURA 23 apresenta, vê-se a vista em perfil das missões 

realizadas, sendo o total de 4, podendo verificar os pontos na cor verde na parte 

superior, onde representam o instante em que as fotos foram obtidas, enquanto os 

pontos azuis representam a sua mudança depois que seus POE foram modificados.  

Os pontos de apoio são apresentados em formato de cruz, assim tendo sua 

vista gráfica que a distribuição dos pontos foram maiores nas três primeiras missões, 

sendo a solução mínima na terceira. 
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FIGURA 24 - SOBREPOSIÇÃO DE CADA PIXEL PARA A COMPOSIÇÃO DA ORTOFOTO 

 

FONTE: Relatório de qualidade Pix 4D®. 

 

A FIGURA 24 apresenta a taxa de sobreposição de imagens para cada pixel 

utilizado na geração da ortofoto, sendo apresentado em geral maior que 5 fotos por 

pixel, sendo atribuída uma distribuição contínua de todo o bloco fotogramétrico, sem 

apresentar falhas internas em relação a sobreposição. As áreas em vermelho 

apresentam pouca qualidade geométrica, normalmente evidenciado devido a não 

sobreposição suficiente, por estarem fora da área de interesse. 

  

TABELA 14 - NÚMEROS DE PONTOS DE LIGAÇÃO AUTOMATICOS COM 2 E 3 RAIOS 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

 Conforme a TABELA 14 apresenta, a nota-se a totalidade de 27276064 pontos 

de ligação utilizados para a primeira etapa, ou seja, totalizando um montante de 

18758.16 pixels por foto, representando a facilidade de reconhecimento de pixels. 

Sabendo que este sensor apresenta 20 milhões de pixel por imagem, a sua aquisição 

praticamente corresponde a quantidade total por imagem. 
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TABELA 15 – RESULTADOS DE PRECISÃO DO PROCESSAMENTO EM RELAÇÃO AOS PONTOS 
DE APOIO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 Conforme apresentado na TABELA 15, os pesos de cada um pontos de apoio 

estão apresentados na segunda coluna. Os erros de X,Y e Z estão apresentados nas 

colunas 3, 4 e 5, respectivamente. O erro por pixel está apresentado na 6ª coluna. A 

quantidade de raios por ponto de apoio está apresentado na 7ª coluna. Os resultados 

das média dos resíduos nas coordenadas estão apresentadas nas linhas 27, sendo 

sua variação na linha 28 e seu erro médio quadrático (EMQ) na linha 29. 

Esta tabela demonstra que é preciso a  apresentação destes resultados, sendo 

estes valores condizentes com o valor médio de 0.378 pixels, ou seja, menor do que 

a metade de erro por pixel, sendo marcados em média de 15 raios por foto. 

  Em quanto a precisão considerando ± σ sendo a média para X 0.001cm ±1.9 

cm, sendo para Y -0.10cm ±4.3 cm e Z 4.4cm ±12.0cm. 
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 Entretanto para os valores observados de acurácia conforme a TABELA 16, 

apresentou-se a média de X 0.31cm ±1.9 cm, sendo para Y -0.10cm ±4.3 cm e Z 

4.4cm ±12.0cm. 

Os valores de Z geralmente apresentam valores tendenciosos, em suma de 

menor consideração em relação aos valores de X e Y. 

Os valores considerados pelo desenvolvedor do programa acrescem que a 

acurácia dentro de 1 à 2 vezes a do GSD tem que ser levada em consideração para 

as coordenadas planialtimétricas, enquanto para os valores da coordenada Z, 

atendem de 1 à 3 vezes o valor de GSD. 

Considerando que o GSD obtido no relatório apresentou o valor de 2.05cm, 

nota-se o valor aceitável para as coordenadas de XY de (3.08cm) e Z (6.15). Dentro 

destes valores, são apresentados as coordenadas de XY, que atendem estas 

condições, enquanto a altitude geométrica, por sua vez não atende.  

Entretanto estas informações nos servem como verificadores, pois as variações 

nos parâmetros do processamento podem influenciar em tais dados. 

 

TABELA 16 - APRESENTA A ACURÁCIA DOS PONTOS DE VERIFICAÇÃO 

 

FONTE - O Autor (2017). 
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TABELA 17 - VARIAÇÃO ABSOLUTA DA GEOLOCALZAÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Conforme a TABELA 17, apresenta-se variações dos dados de POE para cada 

uma das fotos, antes e depois do POE observado pelo ajustamento do bloco 

fotogramétrico.  

A média das variações das coordenadas de X e Y estão dentro do esperado 

para um receptor GNSS com as efemérides somente transmitidas e com o AS ativado.  

Percebe-se que as coordenadas Z apresentaram uma variação média de -

18.73m.  

Este valor é correspondente a mudança da altitude elipsoidal para a 

ortométrica, uma vez que os valores das altitude dos pontos de controle são oriundas 

do MapGeo 2015.  

 

TABELA 18 - COMPARATIVA DA ALTITUDE ENTRE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E A 
NUVEM DE PONTOS 

Altitude Topográfica (m)  Altitude Nuvem de Pontos (m) Diferença de Altitude (m) 

932,60 932,8 -0,20 

932,55 932,89 -0,34 

932,98 933,14 -0,16 

933,18 933,2 -0,02 

933,27 933,53 -0,26 

932,96 933,07 -0,11 

937,38 937,56 -0,18 

937,43 937,621 -0,191 

946,93 947,16 -0,23 

945,7 945,902 -0,202 
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950,25 950,702 -0,452 

937,22 937,385 -0,165 

937,39 937,483 -0,093 

 Média (m) -0,20023 

 Desvio Padrão (m) 0,109111 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Com base na TABELA 18 é possível observar que a diferença de altitude entre 

os valores coletados em campo utilizando a técnica de topografia clássica, 

apresentaram uma variação média de -20cm, comparados com a nuvem de pontos. 

 

TABELA 19 - COMPARAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E FOTOGRAMÉTRICO 

Topografia Nuvem de Pontos    

E (m) N (m) E (m) N (m) ∆E(m) ∆N (m) D (m) 

581058,547 7226008,201 581058,551 7226008,225 -0,004 -0,024 0,024 

581059,298 7226006,391 581059,298 7226006,391 0,000 0,000 0,000 

581214,057 7226112,231 581214,059 7226112,229 -0,002 0,002 0,003 

581045,877 7226024,909 581045,876 7226024,889 0,001 0,020 0,020 

580720,371 7226029,640 580720,461 7226029,644 -0,090 -0,004 0,090 

580502,642 7226029,356 580502,642 7226029,356 0,000 0,000 0,000 

580231,994 7226326,535 580231,994 7226326,535 0,000 0,000 0,000 

580386,308 7226136,171 580386,367 7226136,156 -0,059 0,015 0,061 

   Média(m) -0,019 0,001 0,025 

   
Desvio 

(m)Padrão 
0,035 0,013 0,034 

   
Erro médio 
Quadrático 

(m) 
0,009 0,001 0,008 

FONTE: O Autor (2017). 

 

4.3. Resultado da calibração da câmera não métrica 

  

 Conforme descrito no manual do PIX4D®, o processamento de calibração da 

câmera é realizado a cada novo processamento, onde em seu banco de dados 

consiste a maioria dos parâmetros dos fabricantes de câmeras utilizadas nos RPAS. 

Partindo do ponto que as imagens fornecidas contemplam o seu geo tag, coordenadas 
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entram como parâmetros iniciais, auxiliando no processo de coleta automatiza de 

pontos de ligação1, a sobreposição correta das imagens é necessária,  

  

TABELA 20 - PARAMETROS CALIBRADOS DA CAMERA FC6310 FORNECIDOS PELO PIX4D® 

Tamanho do sensor (mm) 12.83331 

 8.55554 

Tamanho da imagem (pixel) 5472 x 3648 

Tamanho do pixel (µm) 2.34527 x 2.34527 

Ponto Principal mm 

Px -0.01776 

Py -0.01359 

Ponto Principal em pixel 

 

Px -7.5730843 

Py -5.7986613 

Distorção Simétrica 

K0 0 

K1 2,4628482 x10-6 

K2 -1,5235670 x10-7 

K3 1,1855847 x10-9 

Distorção descentrada 

P1 1.156034 x10-6 

P2 2,348859 x10-6 

P3 0 

FONTE: O Autor (2017). 

4.4 Tempo de processamento 

 

 Com base nos parâmetros definidos de processamento, conforme a TABELA 

21, o tempo total de processamento é relativo ao poder de processamento do 

computador, sendo utilizado parte de sua placa gráfica quanto seu processador e 

também em seu disco rígido for SSD. Os parâmetros para o processamento do projeto 

impactam na velocidade de geração dos produtos, em geral quanto melhor for a 

qualidade do GSD assim como a intensidade da nuvem de pontos escolhido maior 

será os eu tempo de processamento.  

 

TABELA 21 - TEMPO DE PROCESSAMENTO DESCRITO POR CADA ETAPA NO PROGRAMA 
PIX4D® 

Tipo Tempo de processamento 

Nuvem de Pontos 04h:15m:09s 

Textura 3D 25m:42s 

MDS 02h:09m:19s 

Ortomosaico 07:25m:03s 

                                                      
1 Os parâmetros para coleta automatizada dos pontos de ligação, podem ser parametrizados de 
maneira de busca completa de todos os pixels da imagem sendo 1/1 do tamanho da imagem, 1/2 do 
tamanho de imagem, ¼ do tamanho de imagem e 1/8 do tamanho de imagem. 
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MDT 02h:03m:51s 

Total 16h:19m:04s 

FONTE - O Autor (2017). 

 

A TABELA 21, apresenta o tempo que o PIX4D® 3.2 levou para ser realizado 

eu processamento de aquisição dos pontos de ligação automatizados, do 

processamento do bloco fotogramétrico, da calibração interna assim como o seu 

processo iterativo destas descrições. Neste caso é importante salientar que o 

programa permite que sejam realizados subdivisões para o processamento, entretanto 

a distribuição dos pontos de apoio e de verificação devem ser coerentes com esta 

subdivisão. Contudo esta funcionalidade não foi utilizada. O tempo total para o 

processamento foi de 16 horas e 19 minutos, todavia estes valores são proporcionais 

devido aos parâmetros utilizados para a geração da nuvem de pontos, da calibração 

da câmera e quais produtos que desejam ser processados. 

Já existem soluções de processamento misto, onde a primeira etapa do 

processamento é realizado localmente, assim como o input dos pontos de apoio e de 

verificação, sendo as imagens e os parâmetros enviados para o processamento na 

nuvem, e quando finalizados pode ser realizado o download dos produtos gerados.  

Esta solução se torna viável uma vez que tenha que se tratar de projetos de 

maior tamanho ou que não necessitem investimento em hardware, mas inversamente 

necessita-se uma velocidade de banda maior, algo que ainda é um fator limitante em 

nosso país. 

 

4.5 Análise do Tamanho do Processamento 

 

 Conforme a TABELA 22, apresenta como o projeto teve um custo de 

processamento computacional alto, assim como necessitou a disponibilidade de 

grande espaço do disco rígido, sendo um aspecto a ser levado em consideração, pois 

o Backup de cada projeto tende a ser de um tamanho considerável. Investir em um 

servidor de BKP é crucial para se ter os dados do projeto consistentes, sendo isto um 

requisito do Ministério da Defesa, para a empresa de aerofotogrametria. 

 

TABELA 22 - TAMANHO DO PROJETO FOTOGRAMETRICO 

Tamanho médio da imagem 9.8 Mb 

Quantidade de imagens do projeto 1452 
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Tamanho de todas as imagens em campo 14.24 Gb 

Tamanho da ortofoto final em formato .TIFF 3.7 Gb 

Tamanho da foto em formato .ECW 500Mb 

Tamanho da Nuvem de pontos LAS 4.8 Gb 

Tamanho da Nuvem de pontos LAZ 572 Mb 

Tamanho total da pasta do projeto PIX4D 35.8 Gb 

TOTAL 50.4 Gb 

FONTE - O Autor (2017) 

 

 Saliento que as imagens foram salvas em seu formato compactado em JPEG, 

porém quando necessária poderá ser utilizado o seu formato de RAW, entretanto seu 

tamanho é de 30mbs por imagem. A vantagem de se utilizar as imagens em RAW é 

que estas podem ser alteradas e exportadas posteriormente e não no momento da 

aquisição das imagens. Outro fator a ser levado em consideração é que nenhuma de 

suas camadas (RGB + tons de cinza) não sofrem nenhum tipo de compactação ou 

alteração por tons de equilíbrio de branco no momento de serem salvos no formato 

JPEG. 

  

4.6 Análise da faixa de invasão da ferrovia  

 

 Conforme a fotocarta gerada e sua utilização como base para a restituição das 

casas, apresentou-se uma totalidade de 98 edificações nas proximidades da ferrovia. 

Conforme a TABELA 23, sua totalidade de ocupação foi de 29 casas em situação de 

extremo risco, pois acidentes com as cargas podem afetar diretamente estas áreas, 

sendo agravado por estar em uma área com curvas. Já a faixa de segurança de 30 

metros temos uma ocupação de 94 casas, tento a área de 21877,944 m2. 

 

TABELA 23 - RESULTADOS DA EDIFICAÇÕES LOTADAS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE 15M E 
DE 30 M  

Total de edificações restituídas 98 

Quantidade de casas com interferência com a 
faixa de domínio de 15 metros a partir do eixo 

da ferrovia 
29 

Área total ocupada na faixa de domínio de 15m 
em m2 

6.254,653 

Quantidade de casas com interferência com a 
faixa de domínio de 30 metros a partir do eixo 

da ferrovia 
94 

Área total ocupada na faixa de domínio de 30m 
em m2 

21.877,944 

FONTE: O Autor (2017). 
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Conforme a FIGURA 25 e a FIGURA 26, pode-se notar as casas em maior 

situação de risco. Esta análise apresenta que a consolidação das casas já foi 

realizada, uma vez que apresenta uma rede de energia, numeração, manta asfáltica, 

iluminação pública. Entretanto, com a FIGURA 27 nota-se um montante de casas em 

situação de precariedade, sem atendimento de energia elétrica ou mesmo manta 

asfáltica. Este tipo de ocupação tende a ser mais rápido e exige uma atenção maior 

da ferrovia no tocante de fiscalização. 

 

FIGURA 25 - DETALHE DA FAIXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR 

 

FONTE: O Autor (2017).  



41 
 

 

FIGURA 26 - DETALHE DA FAIXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DA FERROVIA 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

FIGURA 27 - ANÁLISE DE OCUPAÇÃO NÃO CONSOLIDADA DA FAIXA DE DOMÍNIO DA 
FERROVIA 

 

FONTE: O Autor (2017). 
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5.7 Análise Gráfica dos Resultados 

 

 Conforme a FIGURA 28 demonstra, é possível observar graficamente a 

continuidade da ferrovia entre a variação topográfica, neste caso o MDS apresenta 

diversos pontos mais altos definidos pela cor vermelha, caracterizando as arvores e 

demais construções. 

 

FIGURA 28 - MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE 

 

FONTE: Vista gráfica utilizando o programa GLOBAL MAPPER 18 (2017). 

 

FIGURA 29 - VISTA LATERAL DE UM PERFIL LONITUDINAL DA FERROVIA 
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FONTE: Vista gráfica do PROGRAMA GLOBAL MAPPER®,(2017). 

 

FIGURA 30 - VISTA SUPERIOR DA NUVEM DE PONTOS COM O PERFIL DETALHANDO A 
FERROVIA E A CASA  

 

FONTE: Programa Global Mapper® , (2017). 

 

Conforme a FIGURA 30 nos apresenta, há uma vista em perfil da nuvem de 

pontos carregados no programa GLOBAL MAPPER 18, onde a linha amarela na 

apresentada na FIGURA 30 mostra onde foi retirada e a mesma apresenta a sua vista 

superior da nuvem de pontos da ferrovia, juntamente com uma casa. Conforme a 
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análise em perfil, a casa em questão está completamente dentro da faixa de domínio 

assim como da faixa non aedificandi. 

FIGURA 31 - PERFIL LATERAL DA NUVEM DE PONTOS 

 

FONTE: Programa Global Mapper®, (2017). 

 

Conforme a FIGURA 31, em perfil longitudinal e FIGURA 32 com uma vista 

superior, a nuvem de pontos conseguiu definir a ferrovia assim como a casa dentro 

dos limites da ferrovia.  

Nesta situação a casa está situada dentro do pátio da ferrovia. Da esquerda 

para a direita é visivelmente identificável a presença de um acesso, sendo que a 

segunda seta mostra dois elevados referentes aos trilhos do boleto e a terceira seta 

sendo uma cerca metálica. Conforme sua vista em perfil, esta edificação está lotada 

a 15 metros do eixo da ferrovia. 
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FIGURA 32 - VISTA SUPERIOR DA NUVEM DE PONTOS SOBREPOSTA COM O PERFIL 
LONGITUDINAL 

 

FONTE: Programa Global Mapper® , (2017). 

FIGURA 33 – CENA DA NUVEM DE PONTOS EM RELACIONANDO A FERROVIA 

 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Conforme a FIGURA 33, a nuvem de pontos é densa, o que caracteriza a 

continuidade e representação topográfica do terreno. Ë possível observar a a 

quantidade de casas nas proximidades da ferrovia. Devido a algumas oclusões tais 

como vegetação alta e demais objetos que venham a obstruir, algumas feições não 
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podem ser visíveis. Caso necessário, a utilização de um laser scaner aero 

transportado poderia ser utilizado, geralmente quando se tem uma densa vegetação, 

ao qual a fotogrametria não apresente eficiência. 

 

FIGURA 34 - VISTA SUPERIOR DA NUVEM DE PONTOTOS 

 

FONTE: O Autor (2017). 

 

Conforme a FIGURA 34 apresenta, nota-se uma vista superior da nuvem de 

pontos, onde apresenta em sua parte mais baixa a linha férrea, e um acentuado 

declive apresenta as casas na parte superior da imagem. 

Logo a FIGURA 35, demonstra a nuvem de pontos em sua vista superior, 

demonstrando a proximidade da linha férrea quanto as edificações. 

 

 

FIGURA 35- DETALHE DA NUVEM DE PONTOS EM RGB 

 

FONTE: O Autor (2017).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de conclusão de curso, foram utilizados conhecimentos 

específicos e técnicos do Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, partindo do 

levantamento geodésico, processamento de dados, ajustamento, cartografia temática, 

sistemas de informação geográfica, fotogrametria, assim como conhecimentos 

diversos de informática, línguas e programação.  

A pluralidade de conhecimentos utilizados vem caracterizando o perfil do futuro 

profissional de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, que tem o dever de 

acompanhar as mudanças tecnologias, agregando aos projetos novos produtos de 

engenharia, com um custo benefício em razão da qualidade e quantidade de dados 

utilizadas. 

Com estes dados cartográficos gerados, foi possível analisar pelo todo qual o 

valor quantitativo de edificações nas áreas de domínio, assim como seus valores 

qualitativos. Estes dados serão apresentados a concessionária para que torne este 

estudo em uma futura e contínua análise, evitando futuros prejuízos financeiros assim 

como humanos para as pessoas que estão nas áreas de ocupação irregular. 

Em vista da quantidade de tempo necessário na aquisição dos dados em 

campo, comparado com outras formas clássicas, os resultados do levantamento por 

RPAS se demonstraram eficaz e de ótima qualidade, com uma enorme quantidade de 

produtos gerados, reduzindo o risco operacional, em contra partida apresentando um 

maior custo computacional, assim como de armazenamento.  

Na importância de sistemas GNSS, já estão previstos diversos a utilização de 

RTK embutidos no RPAS, assim demonstrando visivelmente que haverá uma fase 

para a fotogrametria. Já existem câmeras métricas próprias para sua utilização em 

RPAS, assim como Laser scanner de pequeno porte. 

Os dados gerados com a tecnologia RPAS podem ser utilizadas em diversas 

áreas, tais como engenharia, arquitetura, geologia entre outros. 

Como necessidade, o engenheiro deve estar apto as novas tecnologias, assim 

como compreender como utilizar os métodos necessários para empreender entes, 

visando este nicho de mercado. 

O profissional de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura é sem sombra de 

dúvidas, o que apresenta a maior qualificação entre as engenharias para a realização 
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destes produtos cartográficos. Não muito distante disto, temos outros profissionais de 

engenharias que possuem suas atribuições correlacionadas a aerofotogrametria. 

Segundo o CREA-PR, em contato registrado, não confere a este a fiscalização 

da regulamentação das empresas, e sim somente da prestação dos serviços 

executados. A competência da regulamentação dos profissionais habilitados é 

competência federal, assim do CONFEA. 

Conforme o Ministério da Defesa, a empresa que deseja realizar mapeamentos 

através de sensores aerotransportados, devem estar em dia com as suas normativas.  

No que se diz respeito a este ponto, é visível as inúmeras empresas correlatas 

a engenharia, prestando serviços sem terem a sua permissão do (Ministério da 

Defesa) MD. Temos o interesse da união, pois ente tipo de mapeamento, ainda que 

de menor porte, em poucos anos estará sendo atribuído em larga escala e 

continuamente, sendo uma realidade do mercado em ascensão. 

 Em contato com o MD, o mesmo ainda não tem previsão de mudança na 

legislação, em contra partida, a ANAC, ANATEL e Aeronáutica visam o controle assim 

como o seu uso legalizado e registrado.  
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ANEXO A: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

 

A.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO RECEPTOR E COLETORA TOPCON 
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FIGURA 36 - RECEPTOR GNSS TOPCON HIPER + 

 

FONTE : – Divulgação Topcon (2017). 

 

TABELA 24 - DADOS TÉCNICOS DO GPS TOPCON HIPER + 

Par de receptores Hiper+ L1/L2 integrado (receptor, antena e bateria numa única peça) 

40 canais universais capaz de rastrear sinais de satélites GPS e GLONASS 

Taxa de atualização de 1 Hz 

Memória interna de 32 MB (Base e Rover) 

Precisão horizontal de 3 mm + 0,5 ppm 

Precisão vertical de 5mm + 0,5 ppm 

Possui 2 portas seriais, 1 porta USB e 1 para alimentação externa 

Bateria interna com autonomia para mais de 12 horas de trabalho continuo. 

FONTE - TOPCON(2017). 

 

FIGURA 37 - COLETORA DE DADOS XPAD SURVEY 

 

FONTE: Divulgação TOPCON (2017). 

 

TABELA 25 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DA COLETORA XPAD SURVEY 

Sistema Operacional Microsoft Windows Mobile® 6.5 

Display colorido 3.5″ TFT LCD VGA sensível ao toque 

512 Mb MDDR, 256 Mb Nand Flash e 8 Gb iNAND 

Processador de 1 GHZ 

Bluetooth (v2.1+EDR class 2) e Wi-Fi b/g/n integrados 

Bateria interna recarregável com duração de até 12 horas 

Classificação IP68 

Porta Serial e USB 

FONTE - GEOTEC (2017) 


