
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

LEOMAR RUFINO ALVES JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 ANÁLISE DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS OBTIDOS COM CÂMERA 

DIGITAL NÃO MÉTRICA ACOPLADA A UM VEÍCULO AÉREO NÃO 

TRIPULADO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2015 



 
 

LEOMAR RUFINO ALVES JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS OBTIDOS COM CÂMERA DIGITAL 

NÃO MÉTRICA ACOPLADA A UM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO EM ÁREAS 

URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, do 

Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás como requisito 

parcial para a obtenção do Título de Mestre em 

Geografia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira 

Co-orientador: Prof. Dr. João Batista Ramos 

Côrtes 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada automaticamente 
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG. 

 

 

Alves Júnior, Leomar Rufino 
Análise de produtos cartográficos obtidos com câmera digital não 

métrica acoplada a um veículo aéreo não tripulado em áreas urbanas 
e rurais no estado de goiás [manuscrito] / Leomar Rufino Alves 
Júnior. - 2015. 
112 f.: il. 
 

Orientador: Prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira; co-orientador Dr. 
João Batista Ramos Côrtes. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de 
Estudos Socioambientais (Iesa), Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Goiânia, 2015. 
Bibliografia. 
Inclui lista de figuras, lista de tabelas. 
 

1. Ortomosaico. 2. Automação fotogramétrica. 3. Atualização 
Cartográfica. 4. Ponto de Controle. 5. Pix4Dmapper. I. Ferreira, 
Manuel Eduardo, orient. II. Côrtes, João Batista Ramos, co-orient. III. 
Título. 



 
 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àqueles que me incentivaram, me ajudaram e estiveram sempre ao meu lado, 

dedico este trabalho... 

À minha noiva, Tâmara 

Aos meus pais Rosa Maria e Leomar 

Aos meus avós maternos Carolina (in memorian) e Geraldo (in memorian) 

Aos meus avós paternos Geralda e Antônio (in memorian) 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Dr. Manuel Eduardo Ferreira, pela orientação e ensinamentos ao longo desta 

etapa acadêmica e profissional. Sua confiança, e perseverança foram essenciais para a 

conclusão desta pesquisa.  

Ao professor Dr. João Batista Ramos Côrtes, pela co-orientação e por ter acreditado em 

meu potencial. Sempre disponível e disposto a ajudar independentemente do dia ou horário. 

Sua contribuição e paciência foram essenciais para a conclusão desta pesquisa.  

Ao professor Dr. Laerte Guimarães Ferreira, pelo incentivo e motivação que foram 

essenciais para a conclusão deste trabalho, principalmente no fechamento da redação. 

Aos professores avaliadores da dissertação, o professor Dr. Ivanilton José de Oliveira e o 

Dr. Lúcio André de Castro Jorge, por aceitarem o convite de participação nesta banca de 

mestrado, contribuindo com o aperfeiçoamento do trabalho.  

Ao Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), o meu agradecimento a toda a equipe pelo contínuo 

suporte técnico e acadêmico.  

Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), principalmente 

aos colegas do Departamento III e do Laboratório de Topografia e Geodésia, em especial aos 

professores Domingos Sávio e Marcelo Sousa, pela compreensão em relação aos conflitos de 

horários da vida acadêmica e profissional. 

À Universidade Federal de Goiás, no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Geografia, o meu agradecimento ao corpo docente, discente e administrativo, pelo 

amadurecimento profissional e pessoal propiciado a mim durante esta trajetória.  

À Semear Engenharia Agronômica, pela disponibilização da área agrícola com cultivo de 

cana-de-açúcar, no município de Edéia-GO.  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), pelo suporte financeiro 

a esta pesquisa. 

À Santigo & Cintra, Sensefly e Pix4D, pela parceria com a UFG/LAPIG no uso de 

VANT. 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar a precisão e acurácia dos ortomosaicos e Modelo Digital de 

Superfície (MDS) gerados automaticamente por programa de aerofotogrametria, utilizando fotografias 

aéreas tomadas com um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) em áreas urbanas e rurais das cidades 

de Goiânia, Goiás e Edéia, todas no estado de Goiás. A pesquisa também verificou a influência da escala, 

em função da altura de voo, a influência da iluminação solar e a análise fenológica em ortomosaicos 

obtidos em áreas agrícolas com cultivo de cana-de-açúcar e milho (clico vegetativo). Os planos de voo 

foram elaborados no programa E-mo-tion, fornecido pela Sensefly – empresa suíça fabricante do VANT 

Swinglet CAM utilizado nesse trabalho. A câmara instalada no VANT foi a Canon IXUS 220 HS, com 

resolução espacial de 12,1 megapixel, equipada com sensor tipo CMOS 1/2,3” (4000 x 3000 pixel), 

pixel pitch de 1,54 m, e distância focal equivalente de 35 mm. Para verificar a precisão e acurácia dos 

ortomosaicos, nas áreas urbanas, foram uniformemente distribuídos nas áreas de estudo alvos pré-

sinalizados, com coordenadas tridimensionais lidas nos ortomosaicos e comparadas com as coordenadas 

obtidas por levantamento geodésico nos métodos de posicionamento RTK e estático rápido, utilizando-

se um par de receptor de sinais GNSS. A avaliação do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) foi 

realizada pelas discrepâncias entre essas coordenadas. A tendenciosidade foi analisada pelo teste t de 

Student e a precisão pela probabilidade do qui-quadrado, considerando o ortomosaico Classe A 

conforme PEC estabelecido no Decreto nº 89.817 de 20.06.1984. Verificou-se que nos ortomosaicos 

oriundos do aerolevantamento realizado na área urbana (Goiânia), algumas edificações não foram 

devidamente transformadas da projeção cônica para a ortogonal. Os ortomosaicos gerados com mais de 

8 pontos de controle foram classificados como Classe A para a escala de 1/250. Verificou-se, também, 

que o ortomosaico sem pontos de apoio, oriundo dos aerolevantamentos realizados na cidade de Goiás, 

foi classificado como Classe A na escala 1/2.500, enquanto o ortomosaico gerado com oito pontos de 

apoio foi classificado como Classe A na escala de 1/1.125, conforme parâmetros de precisão e exatidão 

estabelecidos por este mesmo Decreto Federal. O ortomosaico e MDS gerados sem pontos de apoio 

apresentaram tendência planialtimétrica. As médias das discrepâncias calculadas no ortomosaico com 

apoio foi 54 vezes menor no eixo E, 111 vezes menor no eixo N e 10 vezes menor no eixo Z, em relação 

à média das discrepâncias no ortomosaico sem pontos de apoio. O MDS gerado com e sem apoio 

apresentaram tendência de deslocamento vertical. Ficou evidente a necessidade de utilizar pontos de 

apoio para a confecção de ortomosaicos e MDS obtidos com VANT. Em relação aos voos realizados 

em áreas de cultivo observou-se que para uma melhor estimativa do MPRI observou-se que na geração 

de ortomosaicos a partir de fotografias com escalas maiores (GSD de 5 cm), o programa de 

processamento das fotografias teve dificuldade em encontrar os pontos homólogos necessários à geração 

dos ortomosaicos. Fato que não ocorreu quando se utilizou fotografias com escalas menores (GSD de 

20 cm) para a geração dos ortomosaicos e MDS. 
 
 

Palavras Chave: Ortomosaico, Automação fotogramétrica, Atualização Cartográfica, Ponto de 

Controle, Calibração de Câmera, Pix4Dmapper. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aimed to verify the precision and accuracy of orthomosaics and Digital Surface Model 

(DSM) generated automatically by aerial photography taken with an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

in urban and rural areas at the cities of Goiânia, Goiás and Edéia, all located in the state of Goiás. The 

survey also verified for the influence of the scale, depending on the flight height, the influence of the 

sunlight, and the phenological analysis obtained in agricultural areas with sugarcane and corn 

(vegetative cycle) crops. Flight plans were drawn up in E-mo-tion software provided by Sensefly - Swiss 

company manufacturer of UAV Swinglet CAM used in this work. The camera on board UAV was the 

Canon IXUS 220 HS, with a spatial resolution of 12.1 megapixel, CMOS sensor equipped with type 1 / 

2.3" (4000 x 3000 pixel), pixel pitch of 1.54 m, and focal distance equivalent of 35 mm. To check the 

precision and accuracy of orthomosaics in urban areas, the flights were uniformly distributed in the 

study area with three-dimensional coordinates pre-marked targets read in the orthomosaic itself, and 

compared with the coordinates obtained by RTK and static fast positioning methods geodetic survey, 

using a pair of GNSS signal receiver. Evaluation of Cartographic Accuracy Standards (PEC, defined by 

the Brazilian decree, no. 89817 of June 20, 1984) was performed by discrepancies between these 

coordinates. The bias was analyzed by student's t test and the accuracy with the chi-square probability. 

We have found that in those orthomosaics performed over the urban area in Goiânia city, some buildings 

were not properly processed in terms of the conical to orthogonal projection; this product was classified 

as PEC Class A to the 1/250 scale. In Goiás city, the generated orthomosaics without support points 

were classified as PEC Class A to the 1/2,500 scale, while the orthomosaic generated with eight 

supporting points was classified as PEC Class A to the 1/1,125 scale. The orthomosaic and MDS 

generated without ground supporting points presented planialtimetric trends. The mean difference 

calculated in the orthomosaic with ground supporting was 54 times lower on the E axis, and 111 times 

lower in N axis, and 10 times lower in the Z axis relative to the average of the discrepancies in 

orthomosaic without ground control points. The MDS generated with and without supporting showed 

vertical displacement trend. Thus it was evident the need for supporting points for making orthomosaics 

and MDS obtained with UAV. In flights performed in crop areas, it was observed that for a better 

estimate of MPRI vegetation index, the photographs needs to with larger scales (GSD of 5 cm), even 

with a higher software difficulty in finding homologous points. It did not occur when we used pictures 

with smaller scales (GSD 20 cm, or larger) for the generation of orthomosaics and MDS. 

Keywords: Orthomosaic, photogrammetric Automation, Cartography Update, Control Point, Camera 

Calibration, Pix4Dmapper. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação, realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em Geografia 

(PPGEO), da Universidade Federal de Goiás (UFG), segue o estilo monográfico com artigos 

científicos, organizada em cinco partes principais: 

 

CAPÍTULO 1 – ADVENTO E OPERACIONALIDADE DOS VANT 

 

O primeiro capitulo trará uma revisão de literatura sobre a evolução dos Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANT), discorrendo sobre seu know-how, incluindo informações sobre o seu 

advento e evolução no Brasil e no mundo, principais características, modelos, operacionalidade, 

custo-benefício, aplicações e perspectivas desta tecnologia. 

 

CAPÍTULO 2 – SWINGLET CAM 

 

O segundo capítulo discorrerá sobre o modelo do VANT e da câmera acoplada utilizados 

nesta pesquisa em relação ao seu funcionamento, componentes, etapas de um voo, 

monitoramento, controle, dentre outros. 

 

CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DE ORTOMOSAICOS E PRODUTOS 

CARTOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS 

 

O terceiro capítulo discorrerá sobre a qualidade dos produtos cartográficos gerados com 

os dados obtidos com o VANT. A análise desses produtos será realizada em duas etapas: 

Na primeira etapa foi verificada a precisão planialtimétrica dos ortomosaicos e Modelos 

Digitais de Superfície (MDS) gerados para o Parque Ambiental Urbano Macambira, com e sem 

a utilização de pontos de apoio, conforme o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) - instituída 

no Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984. Esta área é componente do Setor I do Programa 

Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA). Esse programa beneficiará diretamente 

mais de 130 bairros da cidade de Goiânia, pois terá mais de 20 km de extensão, abrangendo 

ambas as margens do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns. 

Na segunda etapa foi analisada a precisão altimétrica do ortomosaico e a validação do 

Modelo Digital de Terreno (MDT) para a cidade de Goiás-GO. Para tal, foi gerado um 

ortomosaico controlado na área corresponde ao sítio urbano reconhecido pela Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Histórico 

e Cultural Mundial, desde 2001. Este imageamento é o resultado da parceria realizada entre a 

Prefeitura da Cidade de Goiás, representada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a 

Universidade Federal de Goiás (UFG), representada pelo Laboratório de Processamento de 

Imagens e Geoprocessamento (LAPIG). 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DA ESCALA CARTOGRÁFICA E ILUMINAÇÃO SOLAR 

NOS ORTOMOSAICOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS E ACOMPANHAMENTO 

FENOLÓGICO EM ÁREAS RURAIS 

 

O quarto capítulo discorrerá sobre a influência da escala, em função da altura de voo, bem 

como a influência da iluminação solar ao longo de um dia, para os ortomosaicos gerados com 

o imageamento de uma área de cultivo de cana de açúcar, localizada na zona rural do município 

de Edéia-GO. 

Também será analisada, em termos de uma agricultura de precisão, a fenologia do milho, 

a partir do monitoramento de uma área de cultivo localizada nas dependências do Campus 

Universitário da Universidade Federal de Goiás (UFG), localizado na cidade de Goiânia. Os 

sobrevoos foram realizados quinzenalmente entre os meses de novembro 2014 a fevereiro de 

2015. Nessa análise será utilizado o índice vegetativo Modified Photochemical Reflectance 

Index (MPRI), baseado na diferença normalizada de duas bandas do espectro eletromagnético 

na região do verde e do vermelho, compatível com a câmera digital utilizada na pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações trarão resultados finais da pesquisa, após a realização das análises dos 

produtos cartográficos obtidos com câmera digital não métrica acoplada a um veículo aéreo não 

tripulado, para as áreas-teste definidas nesta pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescente desenvolvimento das tecnologias em eletrônica e informática promoveu um 

grande avanço no campo das ciências cartográficas, sobretudo pela automatização de diversos 

procedimentos realizados na Fotogrametria. A integração da câmera digital com o sistema 

inercial e com o sistema de posicionamento por satélite, aliada aos avanços computacionais, 

revolucionaram o mapeamento fotogramétrico.  

A fotogrametria digital é caracterizada pela realização dos processos fotogramétricos 

em um ambiente computacional, com reconhecidas vantagens quando comparada aos processos 

realizados em meio analógico. Destacam-se, por exemplo, a coleta automática de pontos de 

passagem ou de ligação; a obtenção dos parâmetros de orientação exterior de forma direta; a 

geração automática de MDT/MDS; a geração de ortofotografias; e a junção automática de 

fotografias para a geração do mosaico. Portanto, hoje em dia pode-se ser realizar um 

ortomosaico praticamente sem a intervenção humana. 

Apesar do grande desenvolvimento tecnológico, as câmeras digitais fotogramétricas 

ainda possuem preço bastante elevado, fato que fez com que as câmeras digitais de uso 

doméstico, também denominadas de câmeras não métricas ou de baixo custo, fossem utilizadas 

na tomada de fotografias para a geração de produtos fotogramétricos em pequenas áreas. 

De forma similar à substituição de câmeras fotogramétricas por câmeras não métricas, 

na aerofotogrametria as aeronaves tripuladas vêm sendo substituídas por pequenos veículos 

aéreos que dispensam a tripulação, conhecidos por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), 

na língua inglesa identificados como Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 

Pela Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) N° 21/10 de 23 de setembro de 2010, 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), VANT é um veículo aéreo projetado 

para operar sem piloto a bordo, que possua uma carga útil embarcada e que não seja utilizado 

para fins recreativos. Segundo a AIC, entende-se como carga útil “todos os equipamentos a 

bordo que não são necessários para o voo e nem para o seu controle, e seu transporte visa, 

exclusivamente, o cumprimento de uma missão” (DECEA, 2010). 

Os instrumentos a bordo de um VANT podem variar de acordo com as aplicações, indo 

desde câmeras digitais não métricas, padrão RGB, até imageadores multi e hiperespectrais, 

passando pelos sensores radares e termais.  

Os VANT oferecem grande flexibilidade operacional, baixo custo de aquisição e 

manutenção, quando comparados a um avião tripulado, fato este refletido no grande destaque 

desta tecnologia para o sensoriamento remoto em geral. 
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Apesar de ter se tornando um equipamento de grande apelo popular na área de 

cartografia, voltada sobretudo para a agricultura de precisão, nota-se ainda uma carência de 

estudos que apontem com clareza os aspectos limitantes/potenciais desta nova tecnologia da 

geoinformação.  

Desta forma, a presente pesquisa busca uma melhor compreensão acerca dos processos 

de aquisição, processamento e geração de produtos cartográficos por meio dos VANT, tanto 

em áreas urbanas quanto rurais. Em específico, avalia-se questões relacionadas à escala de 

mapeamento, iluminação, tipos de alvos e pontos de controle em campo, no tocante à precisão 

planimétrica e altimétrica. 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A ausência de mapas atualizados em grandes escalas de representação tem impulsionado 

a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para a geração de mapas por diversos 

profissionais.  

Esse uso deve-se principalmente ao baixo custo dos equipamentos e pela automação de 

todo o processo, desde a tomada das fotografias até a geração do ortomosaico.  

No entanto, surgiram algumas questões científicas que motivaram esta pesquisa: 

Os ortomosaicos gerados por esses sistemas possuem a precisão cartográfica desejável à 

sua utilização?  

Quais problemas podem ser identificados na junção das ortofotos para a geração do 

ortomosaico? 

Qual a influência da altitude e iluminação nas fases de obtenção, processamento e análise 

dos dados? 

Sendo assim, esta pesquisa foi realizada com o intuito de responder esses 

questionamentos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

A presente pesquisa busca uma melhor compreensão acerca dos processos de aquisição, 

processamento e geração de produtos cartográficos. Os produtos analisados foram ortomosaicos 

controlados e sem controle gerados de fotografias retificadas com e sem pontos de apoio no 

terreno, além dos MDS obtidos na aerotriangulação. Esses produtos foram gerados tanto para a 

áreas urbanas com para áreas rurais. Os produtos objeto de análise foram gerados a partir de 

fotografias tomadas com câmera digital não métrica acoplada a um VANT, empregando 

programa de processamento especifico para aerofotogrametria com todas as etapas realizadas 

automaticamente exceto a identificação dos pontos de controle. 
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 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Gerar mosaicos aerofotogramétricos controlados e sem controle, além de modelos 

digitais de superfície, a partir de fotografias digitais tomadas com câmera digital não métrica 

acoplada a um VANT de pequeno porte, em áreas urbanas e rurais; 

- Verificar a acurácia e as precisões planimétrica e altimétrica dos mosaicos de áreas 

urbanas em função do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC); 

- Verificar a precisão altimétrica dos MDS em áreas urbanas; 

- Verificar problemas inerentes à junção das fotografias e da ortorretificação devido aos 

erros inerentes à determinação do Modelo Digital de Terreno (MDT); 

- Verificar influência da escala cartográfica, em função da altura de voo, bem como a 

influência da iluminação solar ao longo de um dia, para os ortomosaicos de uma área de cultivo 

de cana-de-açúcar; e 

- Analisar a fenologia do milho (clico vegetativo) pelo monitoramento realizado com voos 

aerofotogramétricos em uma área com este cultivo. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1. ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas urbanas, objeto de estudo inicial deste trabalho, são o Parque Ambiental Urbano 

Macambira, situado no Bairro Faiçalville na Região Sudoeste da cidade de Goiânia, e o sítio 

histórico urbano da cidade de Goiás, ambos no estado de Goiás. 

As áreas rurais, também objeto de estudo desta pesquisa, encontram-se localizadas nos 

municípios das cidades de Goiânia e Edéia, estado de Goiás. A área escolhida no município de 

Edéia representa o cultivo de cana-de-açúcar, enquanto a escolhida em Goiânia representa o 

cultivo de milho. 

A Figura 1 indica a distribuição dessas áreas de estudo no estado de Goiás e seus 

respectivos municípios. 
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Figura 1. Localização das áreas de estudo no estado de Goiás com seus respectivos 

municípios 

 

4.2. FERRAMENTAS E BASES DE DADOS 

 

Dentre as ferramentas utilizadas nesta pesquisa, se destacam: plataforma aérea de 

sensoriamento remoto (VANT Swinglet CAM); Programas computacionais Swimu (Swinglet 

simulator), E-mo-tion (Electronic MOnitoring staTION), PostFlight Suit e Pix4Dmapper 

(programas específicos para VANT); Receptores geodésicos de dupla frequência: modelos GR3 

e Hiper Lite +, ambos da marca Topcon.  

As bases de dados foram constituídas por fotografias aéreas tomadas com uma câmera 

não métrica acoplada em um VANT, pelos receptores de sinais GNSS, além de imagens de 

satélite, mapas vetoriais, e demais dados obtidos no decorrer da execução da pesquisa, 

apresentados ao longo desta dissertação. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

4.3.1. AEROLEVANTAMENTOS EM ÁREAS URBANAS 

 

Os aerolevantamentos nas áreas urbanas objeto de estudo desta pesquisa se iniciaram com 

o planejamento dos voos aerofotogramétricos que foram executados em campo. Esta etapa foi 

. 
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realizada com o auxílio de imagens de satélites (Microsoft Satellite) nos programas 

computacionais Swimu e E-mo-tion. Um fator importante considerado no planejamento dos 

voos foi a verificação das condições atmosféricas para as datas previstas da execução dos 

mesmos. 

O trabalho de campo foi executado em três etapas. Na primeira etapa foi realizada a 

implantação dos alvos pré-sinalizados usados como pontos de apoio e de verificação. Esses 

alvos foram pintados sobre o solo, com o objetivo de serem inequivocamente e facilmente 

identificáveis nas fotografias e nos ortomosaicos. A forma e dimensões dos alvos pré-

sinalizados seguiram as recomendações do Manual de Aerotriangulação do Ministério do 

Exército (1984) e de Wolf (2004), e foram distribuídos de forma homogênea nos blocos. 

A segunda etapa realizada foi a determinação das coordenadas tridimensionais dos pontos 

de apoio ou verificação, utilizando receptores de sinais GNSS. Os receptores utilizados são 

classificados como geodésicos de dupla frequência; os métodos de posicionamento adotados 

foram o RTK (Real Time Kinematic) e o estático rápido. No posicionamento utilizando o 

método RTK, o receptor denominado de base foi posicionado em um local de coordenadas 

previamente conhecidas e de maior altitude da área de estudo de modo a facilitar a comunicação 

entre o receptor móvel e o receptor base em todos os pontos ocupados. 

A última etapa do trabalho de campo realizada foi a execução dos voos fotogramétricos. 

Os voos foram realizados em modo autônomo, sendo o VANT conduzido remotamente, nas 

faixas previamente estipuladas, pelo programa computacional E-mo-tion. 

Os parâmetros de orientação exterior (posição e atitude) obtidos de forma direta, pelo 

sistema inercial e GPS instalados no VANT, foram repassados para as fotografias pelo 

programa PostFlight. A aerotriangulação, a geração do MDS, das ortofotografias e do 

ortomosaico foram realizadas no programa Pix4Dmapper. Ressalta-se que os programas 

PostFlight e Pix4Dmapper possuem alto grau de automação, cabendo ao operador carregar as 

fotografias, importar o arquivo contendo os dados do voo, além de identificar os pontos de 

apoio, quando existirem no bloco. 

A avaliação dos mosaicos foi realizada pela verificação da acurácia e das precisões 

planimétrica e altimétrica em função do PEC, classificando-os quanto à exatidão e precisão. 
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4.3.2. AEROLEVANTAMENTOS EM ÁREAS RURAIS 

 

Assim como nos aerolevantamentos realizados nas áreas urbanas, os realizados nas áreas 

rurais se iniciaram com o planejamento dos voos aerofotogramétricos que foram executados 

em campo. 

O trabalho de campo consistiu na realização dos aerolevantamentos planejados, para a 

obtenção dos dados necessários para analisar a influência da escala, em função da altura de voo, 

bem como a influência da iluminação solar ao longo de um dia. Essas influências foram 

analisadas em voos aerofotogramétricos realizados em uma área de cultivo de cana de açúcar, 

localizada na zona rural do município de Edéia. 

Para a obtenção dos dados necessários para a análise do acompanhamento do clico 

vegetativo do milho, os voos aerofotogramétricos foram realizados quinzenalmente em uma 

área de cultivo localizada nas dependências do Campus Samambaia da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), localizado na cidade de Goiânia. 

As análises realizadas foram obtidas em função do índice vegetativo MPRI (Modified 

Photochemical Reflectance Index). 
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5. CAPÍTULO 1 – ADVENTO E OPERACIONALIDADE DOS VANT 

 

O Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), apesar de sua recente presença no meio civil, 

deu seus primeiros passos durante a Primeira Guerra Mundial e foi desenvolvido em larga 

escala durante a Segunda Guerra para fins militares pela indústria Reginald Denny. Essa 

indústria também fabricou aeronaves rádio controladas para diversão e passatempo 

(AGOSTINHO e OLIVEIRA FILHO, 2011).  

Nos anos 1950, os VANT, foram utilizados no Canadá e Estados Unidos para identificar, 

posicionar e quantificar as espécies arbóreas de interesse para a indústria madeireira dentro de 

uma floresta (CÔRTES, 1998).  

Na última década houve um extraordinário desenvolvimento e progresso em termos de 

tecnologia e capacidade das aeronaves não tripuladas. O desenvolvimento dos sistemas de 

navegação por satélite, a miniaturização dos sistemas inerciais, câmeras digitais leves e 

compactas e programas computacionais capazes de gerar ortomosaicos em processos semi-

automáticos foram os responsáveis pelo ressurgimento e popularização dos VANT. O uso de 

veículos não tripulados no espaço aéreo pode ser caracterizado como o último passo na 

evolução da aviação civil. 

 

5.1. DEFINIÇÃO DE VANT  

 

O VANT, também identificado na língua inglesa como Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 

é definido na Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) nº 21/10 de 23 de setembro de 2010, 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), como os veículos aéreos projetados 

para operar sem piloto a bordo, que possua uma carga útil embarcada e que não seja utilizado 

para fins recreativos. Segundo o DECEA (2010), entende-se como carga útil “todos os 

equipamentos a bordo que não são necessários para o voo e nem para o seu controle e seu 

transporte visa, exclusivamente, o cumprimento de uma missão”. A Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) entende como VANT uma aeronave projetada para operar sem piloto a 

bordo e que não seja utilizada para fins meramente recreativos. Nesta definição, incluem-se 

todos os aviões, helicópteros e dirigíveis controláveis nos três eixos, excluindo-se, portanto, os 

balões tradicionais e os aeromodelos. Ainda segundo a ANAC, o sistema cujos componentes 

incluem a aeronave e componentes associados destinados à operação sem piloto a bordo é 

definido como Sistema de Veículo Aéreo Não Tripulado (SISVANT) ou Unmanned Aircraft 

System (UAS), na língua inglesa. (ANAC, 2012) 

http://publicacoes.decea.gov.br/download.cfm?d=3499
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Com base nesses conceitos nota-se que a principal diferença entre um VANT e um 

aeromodelo é a finalidade de sua utilização; para a ANAC, um aeromodelo é toda aeronave não 

tripulada com finalidade de esporte, lazer ou competição, enquanto o VANT tem uma finalidade 

diversa (ANAC, 2014). 

Para o Ministério da Defesa em sua Portaria Normativa nº 606/MD de 11 de junho de 

2004, o VANT é uma plataforma aérea de baixo custo operacional que pode ser operada por 

controle remoto ou executar perfis de voo de forma autônoma, podendo ser utilizada para 

transportar cargas úteis convencionais, como sensores diversos e equipamentos de 

comunicação, ou levar designador de alvo e cargas letais, sendo nesse caso empregado com fins 

bélicos. 

 

5.2. HISTÓRICO 

 

Em 1909, o inventor americano Elmer Sperry começou a projetar dispositivos giroscópios 

para controlar a estabilidade de aeronaves em voo, sendo estes considerados como os 

antecessores dos sistemas de navegação inercial modernos. A Marinha dos Estados Unidos da 

América (EUA) mostrou-se interessada neste conceito para criar um "torpedo aéreo" ou “bomba 

voadora”, um precursor de mísseis de cruzeiro atuais. Devido à baixa precisão fornecida 

inicialmente pelo giroscópio, o torpedo aéreo, apresentava problemas para atingir o alvo. Esse 

problema foi minimizado com a utilização de controle de rádio, desenvolvido pela Western 

Electric Company, para corrigir a rota do torpedo voador. Estas duas tecnologias, navegação 

inercial e controle de rádio, foram o núcleo de desenvolvimento de aeronaves remotamente 

pilotadas ao longo dos próximos 80 anos. 

A nova tecnologia foi usada para converter um Curtiss N-9 da Marinha Americana no 

primeiro veículo aéreo não tripulado (VANT) controlado por rádio. O primeiro voo do Curtiss-

Sperry, também conhecido como Sperry Aerial Torpedo, ocorreu em dezembro de 1917; nos 

80 quilômetros de testes de voo realizados, o Sperry Aerial Torpedo voou com uma bomba de 

150 quilos, mas nunca foi utilizado em combate (ZALOGA, 2007). 

Segundo Stoff (2001), o programa Sperry torpedo aéreo (1917-1918) foi o primeiro 

programa "míssil guiado" realizado nos Estados Unidos, se não no mundo. A Companhia 

Sperry de Brooklyn desenvolveu dispositivos de controle automático para aeronaves em 1913. 

A Marinha dos EUA logo se interessou pelo projeto e concordou em financiar o 

desenvolvimento de aeronaves não tripuladas para serem usados como "torpedos aéreos" ou 
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"bombas voadoras". Esses equipamentos foram projetados para serem lançado com propulsão 

própria, e depois de um período de tempo pré-determinado, o motor desligaria 

automaticamente, e o torpedo mergulharia sobre seu alvo. 

Cinco torpedos aéreos foram construídos pela Companhia Curtiss, nova empresa formada 

por Lawrence Sperry, filho do inventor Elmer Sperry, em 1916 Amityville no Great South Bay. 

Inicialmente, tentou-se lançar o torpedo, sem sucesso, usando cabos suspensos. Após várias 

tentativas, Lawrence Sperry modificou o projeto de lançamento e desenvolveu uma pista 

especial e catapulta, obtendo-se assim sucesso na decolagem do pequeno avião. Nas Figuras 2a 

e 2b é apresentado o Sperry Aerial Torpedo ou torpedo aéreo Sperry. 

 

  
Figura 2a. Sperry Aerial Torpedo sobre 

trilhos, ponto para voar 

Figura 2b.Teste de alta velocidade com um 

Sperry sobre um automóvel Marmon 
Fonte: Stoff, 2001 

 

Diante do sucesso obtido pelos investimentos da Marinha Americana, a Força Aérea dos 

EUA patrocinou um concorrente para o Curtiss-Sperry, o Liberty Eagle, torpedo aéreo 

desenvolvido por Charles Kettering, na Grã-Bretanha. Esse projeto, utilizou a plataforma de 

um Sopwith, da De Havilland, e da Royal Aircraft Factory, porém, todas as tentativas dos 

programas semelhantes ao de Sperry não realizaram voos bem sucedidos. Por volta de 1918, 

foi evidente que a tecnologia da época não era o suficiente para criar uma arma guiada viável, 

e os programas foram cessados. Contudo, tanto a Marinha dos Estados Unidos quanto a Marinha 

Real inglesa perceberam que as aeronaves remotamente pilotadas poderiam servir como um 

alvo realista para artilheiros antiaéreos. Como resultado, os target drones tornaram-se a 

principal forma de aviões sem piloto por quase meio século. 

De acordo com Finn e Scheding (2010), a primeira aeronave sem piloto, desenvolvido 

por Charles Kettering e ficou conhecida como o Kettering Torpedo Aéreo (ou Kettering "Bug"). 

Voou pela primeira vez em 1915. Um pequeno piloto automático e um giroscópio projetado 

por Elmer Sperry guiava a aeronave ao seu alvo designado utilizando um sistema de controle 
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elétrico e um altímetro barométrico afim de manter a altitude de voo. Um dispositivo mecânico 

contava o número de rotações do motor e determinava a distância percorrida. A velocidade e a 

direção do vento eram calculadas manualmente antes da decolagem. Quando o alvo era 

alcançado o motor era desligado e os parafusos de fixação das asas à fuselagem eram soltos, 

fazendo com que a aeronave perdesse as asas. Sem as asas, o "Bug" entrava em uma trajetória 

balística em direção ao alvo. Esse VANT/torpedo tinha capacidade de transportar cerca de 81 

kg (120 libras) de explosivo a bordo; foi destinado para atingir um alvo grande, como um navio 

a uma distância de aproximadamente 50 km, porém considerado insuficientemente preciso para 

uso militar e por isso não utilizado efetivamente naqueles combates. 

No momento em que a Primeira Guerra Mundial terminou, cerca de 45 “bugs” foram 

produzidos. No período de abril 1917 a março de 1920, o governo dos EUA gastou cerca de 

275 mil dólares no Bug Kettering. A aeronave e sua tecnologia permaneceu em segredo até a 

Segunda Guerra Mundial. 

O Kettering Aerial Torpedo “Bug” era movido por um motor de 4 cilindros com 40 

cavalos de potência, produzido em massa pela Ford Motor Company com o custo de US$ 40 

cada. A fuselagem era construída com laminados de madeira e papel machê, enquanto que as 

asas eram feitas de papelão. O "Bug" poderia voar a uma velocidade de 80 km/h com uma carga 

81 kg de explosivos. O custo total de cada "Bug" era de US$ 400. Na Figura 3 é apresentado o 

Kettering Aerial Torpedo “Bug”. 

 

  
Figura 3. O Kettering Aerial Torpedo “Bug” (1915) 

Fonte: Finn e Scheding (2010) 

 

Em 1920, o Exército dos EUA começou a patrocinar um programa chamado “O 

Mensageiro”, com o objetivo de desenvolver uma aeronave de baixo custo que poderia ser 

usada para transportar mensagens entre os quarteis generais, ao invés de enviá-las por soldados. 

A partir deste programa, o Exército se aproximou de Sperry para desenvolver uma versão 

robótica chamada Messenger Aerial Torpedo (MAT), o qual poderia voar remotamente de um 
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quartel general para outro. Os testes foram realizados a partir de 1920, com várias melhorias 

adicionadas gradualmente para otimizar o desempenho da aeronave, sendo incluído o controle 

de rádio para completar o sistema de navegação inercial. Esse projeto foi um marco notável na 

história da navegação tecnológica, e o conceito MAT foi muito além das capacidades da época; 

porém, o financiamento desse projeto terminou em 1926 (PALMER, 2012). Na Figura 4 é 

apresentado o Messenger Aerial Torpedo (MAT). 

 

 
Figura 4. Messenger Aerial Torpedo (MAT) 

Fonte: Palmer, 2012 

 

O fim da primeira guerra levou à suspensão de novas pesquisas no campo de aeronaves 

não tripuladas, até ao ano de 1924. A Royal Aircraft Establishment, organização de pesquisa 

aeronáutica, criou o LARYNX (Long Range Gun with Lynx Engine) um monoplano equipado 

com o motor Rolls-Royce Lynx de 200 cavalos de potência, capaz de transportar uma ogiva de 

114 kg ao longo de 480 km. Esse monoplano foi testado até 1929, sendo lançado de catapulta 

instalada em unidades da Marinha Real Britânica. A aeronave não obteve bons resultados 

(NATALINI, 2008). Na figura 5 é apresentado o LARYNX. 

 

 
Figura 5. LARYNX (Long Range Gun with Lynx Engine) 

Fonte: Carrillo et al. (2012) 
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Em 1931, o hidroavião biplano chamado de Fairey IIIF foi modificado para ser pilotado 

remotamente por rádio controle, passando a ser denominado de Fairey Queen. Esse hidroavião 

foi utilizado como alvo para atiradores em treinamento da Marinha Real. O Fairey Queen 

apresentou boas características de voo e controlabilidade, desde dos primeiros testes de voos 

realizados em Gibraltar. 

A experiência positiva com o Fairey Queen fez com que a Royal Air Force (RAF) 

transforma-se o avião mais popular de instrução, o De Havilland DH.82 Tiger Moth, em uma 

aeronave controlada por rádio, denominada Queen Bee. Segundo especificação técnica emitida 

pelo Ministério da Aeronáutica Britânico, essa aeronave destina-se somente a ser alvo para 

treinamento da artilharia antiaérea. 

Foram construídas cerca de 400 unidades do Queen Bee, tanto na versão com carrinho 

quanto com o flutuador. O Queen Bee era lançado a bordo de unidades maiores da Marinha 

Real por meio de uma catapulta a vapor, com um teto de voo de 5,1 km e velocidade máxima 

de 160 km/h. Permaneceu em serviço até 1947. As excelentes características de voo da 

aeronave, a simplicidade de construção e manutenção, fizeram com que essa fosse a primeira 

aeronave não tripulada a ser fabricada amplamente, fato que tornou possível o ganho de 

experiência em termos de uso operacional (NATALINI, 2008). Na Figura 6 é apresentado um 

Queen Bee em operação. 

 

 
Figura 6. Militares da RAF controlando o Queen Bee 

Fonte: Natalini, 2008. 

 

Em 1951, produzido pela Ryan Aeronautical Company, surgiu o primeiro protótipo do 

Firebee (XQ-2). Durante os anos 1960, o VANT começou a ser utilizado para fins de 

reconhecimento sobre o território inimigo. O Firebee carregava uma câmera imóvel, cujas 
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fotografias eram descarregadas na base após o retorno da aeronave. Ao retornar para uma área 

adequada para o veículo pousar, o VANT poderia ser recuperado por um paraquedas implantado 

internamente.  

Usado principalmente pela Força Aérea dos Estados Unidos, o Firebee foi um dos 

primeiros VANT movidos a jato. Essa aeronave era mais difícil de ser detectada e mais difícil 

de ser abatida do que aviões de reconhecimento tripulados, além disso, sua utilização eliminou 

incidentes diplomáticos com a captura de um piloto humano (CARRILLO et al. 2012). Na 

Figura 7 é apresentado o Ryan Firebee. 

 

 
Figura 7. Ryan Firebee 
Fonte: Carrillo et al. (2012). 

 

A aeronave não tripulada mais significativa da Segunda Guerra Mundial foi o V-1 Buzz 

Bomb (Vengeance Waepon -1), da Alemanha. Baseado no trabalho realizado em 1930 pelo 

inventor Paul Schmidt, no desenvolvimento de um jato de pulso prático. A aeronave era 

integrada a um giroscópio avançado de três eixos, era leve e possuía um piloto automático 

confiável. Além disso, possuía uma fuselagem de aço robusto resistente a danos de combates. 

O V-1 representou a primeira aeronave não tripulada do tipo míssel-cruzeiro produzida em 

massa, e sua configuração foi seguida por muitos projetos de aeronaves não tripuladas do pós-

guerra. 

O V-1 foi fabricado pela Fieseler Aircraft Company em grande número, com mais de 

25.000 unidades construídas. Este número elevado faz com que o V-1 se torne o VANT de 

combate mais fabricado na história (MARSHALL et al. 2011). Na Figura 8 é apresentado o V-

1 Buzz Bomb (Vengeance Waepon -1). 
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Figura 8. V-1 Buzz Bomb 

Fonte: Museum of Flight 

 

O primeiro VANT brasileiro foi o CTB BQM-1BR, desenvolvido pela extinta Companhia 

Brasileira de Tratores (CBT), com propulsão a jato equipado com uma Turbina Tietê CFJ 

fabricada pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA). Fabricado em 1982, o BQM-1BR 

atingia uma velocidade máxima de 560 km/h, pesava 92 kg na decolagem, podendo ser lançado 

de catapulta ou com foguete auxiliar. Confeccionado em estrutura metálica, possui envergadura 

de 3,18m, charuto com 3,89 m e diâmetro de 28 cm com autonomia de voo estimada de 45 

minutos e teto de 6.500 m. Sua turbina produzia um empuxo de 30 kg, podendo utilizar vários 

tipos de combustíveis como diesel, querosene de aviação, álcool hidratado e gás natural. Seus 

objetivos eram mapear e vigiar áreas ou zonas perigosas e servir de alvo aéreo para treinamento 

e apoio tático, entre outros. Realizou um voo em 1983, sendo que o único exemplar existente 

se encontra no Museu Asas de Sonho da TAM, em São Carlos-SP. Na Figura 9 é apresentado 

o CTB BQM- 1BR, primeiro VANT brasileiro (TAM, 2014). 

 

 
Figura 9. VANT CTB BQM- 1BR 
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A partir do ano 2000, os VANT para uso civil começaram a ganhar força no mercado 

brasileiro. Em 2003, a empresa Embravant iniciou o Projeto Gralha Azul. Foram produzidos 

dois protótipos da aeronave, com capacidade de carga de até 40 kg, autonomia de voo de 3 

horas, envergadura de 3,75 m e charuto de 2,56. Em 2002, surgiu o Projeto Arara (Aeronave de 

Reconhecimento Autônoma e Remotamente Assistida), o primeiro VANT com tecnologia 

100% brasileira. Esse VANT foi desenvolvido em uma parceria entre o Instituto de Ciências 

Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP) e a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Esse modelo foi construído com o intuito de substituir as 

aeronaves convencionais utilizadas na obtenção de fotografias aéreas para monitoramento de 

áreas agrícolas e áreas sujeitas a problemas ambientais (JORGE e TRINDADE, 2002). Nas 

Figuras 10a e 10b a seguir são apresentados o VANT ARARA e o Gralha Azul.  

 

 

 

 

Figura 10a. ARARA 
Fonte: AGX Tecnologia, 2014 

Figura 10b. Gralha Azul 
Fonte: EMBRAVANT, 2014 

 

5.3. CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE VANT 

 

Durante as últimas décadas esforços significativos foram dedicados para o aumento da 

autonomia de voo e carga útil dos VANT, surgindo assim, várias configurações de aeronaves, 

com diferentes tamanhos, níveis de resistência e capacidade de carga. Isto conduziu à confecção 

de vários projetos com as mais variadas configurações e às vezes pouco convencionais. 

Os VANT podem ser classificados em relação a diversos critérios, tais como: o material 

empregado na construção, tamanho, peso, modelo/aspecto da fuselagem/plataforma, duração 

do tempo de voo, altura do voo, dentre outros. Deste modo, vários países possuem sua própria 

forma para separar os VANT em classes, e muitas dessas classificações são semelhantes entre 

si e variam umas das outras em poucas especificações. Sendo assim, serão apresentadas 
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algumas das classificações mais usuais e relevantes, utilizadas de acordo com as suas 

características (configuração aerodinâmica, tamanho, dentre outras) (ANGELOV, 2012).  

Apesar da sua diversidade, as plataformas dos VANT tipicamente se enquadram em uma 

das cinco categorias seguintes:  

5.3.1. VANT de asa fixa: Se referem aos aviões não tripulados (com asas) que exigem 

uma pista para decolar e pousar, ou uma catapulta de lançamento. Alguns destes, geralmente, 

têm longa duração de voo e podem voar a alta velocidade de cruzeiro. Nas Figuras 11a a 11c 

são apresentados alguns VANT de asa fixa. 

 

   
Figura 11a. Falcão  

Harpia Sistemas 

Figura 11b. Hermes 900  

Elbit Systems - Força Aérea 

Brasileira (FAB) 

Figura 11c. UX5 

 Trimble 

 

5.3.2. VANT de asa rotativa: também conhecidos na língua inglesa como rotorcraft 

UAVs, ou Vertical Take-off and Ladding (VTOL), possui decolagem e aterrisagem vertical e 

possui a vantagem de ter a habilidade de pairar no ar, com uma alta capacidade de execução de 

manobras. Esses recursos são úteis para muitas missões, especialmente em aplicações civis. Os 

VANT de asa rotativa podem ter diferentes configurações, tais como: hélice principal e uma 

secundária na cauda, com aspecto de um helicóptero convencional; motores em eixos, com 

número de eixos variando em quatro, seis, oito, ou mais, muitas vezes denominados de multi-

rotores ou drones. Nas Figuras 12a a 12c são apresentados alguns VANT de asa rotativa. 

 

   
Figura 12a. MQ-8 Fire 

Scout  

Northrop Grumman 

Figura 12b. SD6 

SPYDER XL Skydrones 

Figura 12c. Octocóptero AV-O1 
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5.3.3. Blimps (balões de ar): são como balões e dirigíveis, que são mais leves que o ar e 

com longa duração de voo. Voam a baixas velocidades e geralmente são grandes em tamanho. 

Nas Figuras 13a e 13b são apresentados alguns VANT dirigíveis. 

 

  
Figura 13a. JLENS  

Raytheon Company 

Figura 13b. Sentinel  

Nevada Company 

 

5.3.4. Flapping-Wing (batedores de asas): Possuem asas flexíveis inspiradas em 

pássaros ou insetos alados. Nas Figuras 14a e 14b são apresentados alguns VANT de asas 

flexíveis. 

 

 
 

Figura 14a. H² Bird 

Universidade da Califórnia 

(Berkeley) 

Figura 14b. - Bipedal 

Ornithopter for Locomotion 

Transitioning (BOLT) 

 

5.3.5. Híbridos ou conversíveis: são capazes de decolar verticalmente e após a 

decolagem têm a habilidade de inclinar os motores ou parte da fuselagem para desenvolverem 

um voo como os aviões. Nas Figuras 15a a 15c são apresentados alguns VANT híbridos ou 

conversíveis. 
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Figura 15a. T-Wing 

University of Sydney 

Figura 15b. Deployable Air 

Land Exploration Robot 

(DALER) 

Instituto Federal Suíço de 

Tecnologia (Lausanne) 

Figura 15c. Bell Eagle Eye  

 

Segundo o Informativo Antiaéreo da 1ª Brigada da Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea do Exército Brasileiro (EsACosAAe) (BRASIL, 2008), os VANT de uso militar 

podem ser classificados quanto ao alcance e a autonomia. A classificação proposta pela 

EsACosAAe é apresentada na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Classificação dos VANT de uso militar no Brasil 

CATEGORIA ALCANCE AUTONOMIA 

Alcance Aproximado (CR – 

Close Range) 
30 km 1 a 6 h 

Curto Alcance 

(SR – Short Range) 

300 Km 

(Mínimo 100 Km) 
8 a 12 h 

Médio Alcance  

(MAE – Medium Altitude 

Endurance) 

700 Km 12 a 24 h 

Grande Autonomia (HAE – 

High Altitude Endurance) 
>1000 Km > 24 h 

Nota Fonte: EsACosAAe 1ª Bda AAAe 

 

Roland e Hansman (2005), em seu trabalho de mestrado no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), intitulado Considerações de Segurança para a Operação de Veículos 

Aéreos Não Tripulados no Sistema de Espaço Aéreo Nacional, descrevem uma abordagem de 

classificação dos VANT em função do peso, da área de atuação e da altitude de operação. A 

classificação proposta por estes autores é apresentada na Tabela 02. 
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Tabela 02. Classificação dos VANT segundo Roland e Hansman (2005) 

CATEGORIA 
FAIXA DE PESO 

(lb) [kg] 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

ALTITUDES DE 

OPERAÇÃO 

 (ft) [m] 

Micro Menor que (2) [0,907] Local 
Perto da superfície até 

(500) [152,400] 

Mini 
De (2) [0,907] a (30) 

[13,608] 
Local 

De (100) [30,480] a 

(10.000) [3.048] 

Tático 
De (30) [13,608] a 

(1.000) [453,592] 
Regional 

De (1.500) [457,200] a 

(18.000) [5.486,400] 

MALE 

(Medium Altitude, Long 

Endurance) 
De (1.000) [453,592] a 

(30.000) [13.607,772] 

Regional / Nacional 
De (18.000) [5.486,400] 

a FL 600 

HALE  

(High Altitude, Long 

Endurance) 

Regional / Nacional / 

Internacional 
Acima de FL* 600 

Nota * Fly Level = Nível de Voo (É a superfície de pressão atmosférica constante, relacionada com a referência 

de pressão de 1013.2 hectopascais (hPa). (SILVA, 2006). 

Fonte: Adaptado de Roland e Hansman (2005) 
 

Nas figuras 16a a 16e são apresentados exemplos de VANT conforme a classificação 

proposta por Roland e Hansman (2005). 

 

   

Figura 16a. Micro VANT 

Black Widow 

 Defense Advanced 

Research Projects Agency 

(DARPA) 

Figura 16b. Mini VANT 

Skylark I-LE Block 2 

Elbit Systems 

Figura 16c. VANT Tático 

Predator B MQ-9 Reaper 

General Atomics Aeronaltical 

Systems Inc. 
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Figura 16d. MALE VANT 

TAI Anka 

Turkish Aerospace Industries 

Figura 16e. HALE VANT 

RQ-4 Global 

Northrop Grumman 
 

Por sua vez o Departamento de Defesa do Reino Unido classifica os VANT em forma de 

classes (MOD, 2010). A Tabela 03 traz a classificação dos VANT de acordo com o 

Departamento de Defesa do Reino Unido. 

 

Tabela 03. Classificação dos VANT no Reino Unido 

Classe 
Categoria 

Militar 
Utilização 

Altitude 

(Aprox.) 

Raio de 

Alcance 
Categoria Civil 

Classe 1  

< 150 kg 

Micro 

< 2 kg 

Pelotão Tático, 

Individual 

 (único operador) 

Até 60 m 
5 km 

(LOS) 
Classificação de 

Peso Grupo 1: 

VANT Pequeno  

(< 20 kg) 
Mini 

2-20 kg 

Unidade Sub-Tática 

(lançamento manual) 
Até 914 m 

25 km 

(LOS*) 

Pequeno 

> 20 kg 

Unidade Tática 

(emprega sistema de 

lançamento) 

Até 1.524 m 
50 km 

(LOS*) 

Classificação de 

Peso Grupo 2: 

VANT Leve  

(20 > < 150 kg) 

Classe II 

150-600 kg 
Tático Formação Tática Até 3.048 m 

200 km 

(LOS*) 

Classificação de 

Peso Grupo 3: 

> 150 kg 
Classe III 

> 600 kg 

MALE Operacional/Simulação 
Até 13.716 

m 

Ilimitado 

(BLOS**) 

HALE Estratégico/Nacional 
Até 19.812 

m 

Ilimitado 

(BLOS**) 

Combate Estratégico/Nacional 
Até 19.812 

m 

Ilimitado 

(BLOS**) 

Nota: * = Line of Sight (LOS) ou Linha de Visão; 

** = Beyond Line of Sight (BLOS) ou Além da linha de Visão. 

Fonte: Adaptado de MOD (2010). 

 

A ANAC também propõe a separação em diferentes classes de VANT, conforme critérios 

relacionados às características da operação, tais como: para operação em linha de visada visual 

“Visual Line Of Sight” (VLOS) ou além dela “Beyond Visual Line Of Sight” (BVLOS); 

operação noturna; tipo da área onde acontece a operação; da altitude; e de acordo com o Peso 

Máximo de Decolagem (PMD).  
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Esta classificação é apresentada na Tabela 04 juntamente com os últimos níveis de 

regulamentação propostos em 2014 pela ANAC. 

 

Tabela 04. Classificação dos VANT e resumo dos níveis de regulamentação 

Classe 
Tipo de 

Aeronave 

Indoor 
Área privada 

aberta 

Área pública 

aberta 

Áreas 

desativadas 

Área 

privada 

Área 

Pública 

Até 

400ft 

VLOS 

> 400ft 

BVLOS 

Até 

400ft 

VLOS 

> 400ft 

BVLOS 

Até 

400ft 

VLOS 

> 400ft 

BVLOS 

ND Aeromodelo Básica X Básica X 1 X Básica X 

Classe 

3 

PRA 

25 kg 
Básica 1 Básica 1 1 X Básica 1 

Classe 

2 

RPA  

25 - 150 kg 
X X 2 2 X X 2 2 

Classe 

1 

RPA 

 > 150 kg 
X X 3 3 X X 3 3 

ND 
VANT 

Autônomo 
X X X X X X X X 

Nota: Onde: Básica: praticamente nenhuma exigência para operar; 

1: nível de exigência baixo; 

2: nível de exigência intermediário; 

3: nível de exigência alta; 

X: operação proibida; 

ND: não definido. 

Fonte: Adaptado de ANAC (2014). 

 

Esta classificação foi proposta pela ANAC no 2º Workshop para a regulamentação de 

RPAS, promovido nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2014, em São José dos Campos (SP); o 

evento teve como objetivo a apresentação da proposta de norma para operações não-

experimentais de aeronaves remotamente pilotadas. O evento fez parte do processo de 

desenvolvimento do ato normativo, e os estudos para elaboração deste ato se iniciaram no 

começo do 2º semestre de 2013, quando a Agência promoveu a primeira edição do Workshop 

(ANAC, 2014). 
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5.4. REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

Os VANT se enquadram na definição de “aeronave” presente no Código Brasileiro de 

Aeronáutica – CBAer (Lei 7.565/1986, em seu Título IV, Capítulo I, Art. 106) (BRASIL, 1986), 

que “Considera aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular 

no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas” e, 

portanto, são objeto de regulação e fiscalização da ANAC, no caso de operações civis. Por esse 

motivo, nenhum voo de aeronave civil remotamente pilotada pode ser realizado no Brasil sem 

a devida autorização da ANAC, seja ele em caráter experimental ou com fins lucrativos 

(ANAC, 2013). 

Em fevereiro de 2014, no 2º Workshop para a regulamentação de RPAS, a ANAC propôs 

um conjunto de normas para tratar da operação e licenciamento de pilotos remotos, tanto de 

VANT quanto de aeromodelos. A regulamentação possui cerca de 40 itens divididos em gerais 

e específicas, de acordo com cada uma das classes apresentadas na Tabela 4. Dentre essas 

normas, algumas são apresentadas a seguir: 

[...] 

- Será proibido o transporte de pessoas, animais ou artigos 

perigosos em VANT ou aeromodelos.  

- Todos os VANT ou aeromodelos deverão possuir 

equipamentos de comunicação regulares perante a Anatel.  

- Será vedado operar um VANT ou aeromodelo, mesmo não 

sendo com o propósito de voar, de maneira descuidada ou 

negligente, colocando em risco vidas e propriedades de 

terceiros.  

- O piloto remoto em comando somente poderá permitir que 

qualquer objeto seja lançado de um VANT ou aeromodelo em 

voo somente se tal operação for previamente autorizada pela 

ANAC.  

- Todos os pilotos remotos que atuarem em operações BVLOS, 

ou que atuarem em operações de RPA a partir de 25kg PMD 

(peso máximo de decolagem), deverão possuir licença e 

habilitação emitida pela ANAC segundo o novo Regulamento.  

- Todos os pilotos remotos de VANT deverão possuir um código 

ANAC (CANAC).  

- Todas as operações de VANT deverão possuir seguro com 

cobertura de danos a terceiros 

- É vedada a operação de aeromodelos em operações diversas de 

esporte, lazer ou competição.  

- É proibida a operação de aeromodelos a partir de 25kg PMD 

[...] 

 

A ANAC previu a publicação do regulamento para operação de RPA para o fim do ano 

de 2014, conforme o Roadmap da agência apresentado na Figura 17. 
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Figura 17. Roadmap da ANAC para a Regulamentação de RPA civis 
Fonte: ANAC, 2014. Apresentação feita no 2º Workshop para regulamentação de RPAS 
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O normativo proposto será submetido à audiência pública, oportunidade na qual qualquer 

interessado poderá encaminhar contribuições. Depois de analisadas as contribuições, a minuta 

de regulamento será apresentada para deliberação da Diretoria Colegiada da Agência. A 

realização da audiência pública e a publicação da norma estavam previstas para ocorrer em 

2014. 

Apesar da previsão feita pela ANAC, até o início do ano de 2015 a regulamentação não 

foi oficialmente publicada; sendo assim, até o presente momento (fevereiro de 2015), a única 

normatização específica referente à utilização de RPA ou VANT no Brasil é dada pela Instrução 

Suplementar (IS) nº 21. 

Segundo a ANAC (2012), independentemente da posse de um certificado, a operação de 

Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada, também conhecido na língua inglesa como 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) estará condicionada à autorização do DECEA, da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e, em alguns casos, do Ministério da 

Defesa ou do Comando da Aeronáutica. 

O Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas é o conjunto de elementos abrangendo 

uma aeronave remotamente pilotada, a estação de pilotagem remota correspondente, os enlaces 

de comando e controle requeridos e quaisquer outros elementos que podem ser necessários a 

qualquer momento durante a operação (ANAC, 2012). 

O certificado que a ANAC se refere é o Certificado de Autorização de Voo Experimental 

(CAVE), que certifica a aeronavegabilidade e pode ser emitido segundo as orientações da 

Instrução Suplementar (IS) nº 21 (ANAC, 2012), bem como pela seção 21.191 do Regulamento 

Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 21, para RPAS experimental com os propósitos de 

pesquisa e desenvolvimento, treinamento de tripulações e/ou pesquisa de mercado (ANAC, 

2010). 

Até o momento, apenas dois modelos de VANT de uso civil, disponíveis no mercado, 

estão autorizados a operar em território brasileiro, sendo estes o Nauru 500A e o Echar 20A, 

ambos fabricados pela empresa brasileira XMobots Aeroespacial e Defesa (ANAC, 2013). As 

figuras 18a e 18b trazem os únicos modelos de VANT que possuem o CAVE no Brasil. 
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Figura 18a. Nauru 500A - Xmobots Figura 18b. Echar 20A - Xmobots 

 

O Nauru 500A tem autonomia de voo de até 5,5 horas, com link de comunicação de 20 a 

30 km, possui voo semiautomático, ou seja, durante a decolagem e aterrissagem é necessária a 

intervenção de um piloto, as demais etapas da missão são realizadas automaticamente conforme 

plano de voo estabelecido previamente, sem a necessidade de intervenção do piloto. Necessita 

de pista de no mínimo 80 metros de comprimento para a decolagem/aterrisagem. Podem atingir 

uma velocidade de cruzeiro de até 108 km/h (30 m/s), suporta ventos de no máximo 45 km/h 

(12,5 m/s) e chuva leve, atinge uma altura máxima de 3000 m. Possui paraquedas emergencial 

e uma carga útil máxima de 6 kg, incluindo aviônica, câmeras, combustível e paraquedas, e 

Maximum Take-Off Weight (MTOW) de 15 kg (peso máximo com o qual a aeronave pode alçar 

voo com segurança. Têm envergadura de 2,32 m, comprimento de 1, 83 m e altura de 0,68 m. 

Custa cerca de R$ 250.000,00 incluindo o curso de pilotagem, simulador de voo e um 

aeromodelo para treinamento (XMobots, 2014-a). 

O Echar 20A tem autonomia de voo de 45 a 70 minutos, com link de comunicação de 5 

a 10 km, possui voo automático, sem a necessidade de pista para a decolagem/aterrissagem. A 

decolagem é feita por lançamento em uma catapulta. Pode atingir uma velocidade de cruzeiro 

de 79 km/h (21,9 m/s), suporta ventos de no máximo 45 km/h (12,5 m/s) e chuva leve, com 

altura máxima de 3000 m. Possui paraquedas emergencial e uma carga útil máxima de 1 kg, 

incluindo câmera e paraquedas, e MTOW de 7,1 kg. Possui envergadura de 2,13 m, 

comprimento de 0,94 m e altura de 0,43 m. Custa cerca de R$ 150.000,00 (XMobots, 2014-b). 

 

 5.5. UTILIZAÇÃO/APLICAÇÃO DOS VANT 

 

Atualmente os VANT vêm sendo empregados nas mais variadas aplicações, desde 

entrega de produtos (RODRIGUES, 2014), monitoramento de doenças e infestações de insetos 

(GARCIA-RUIZ et al. 2013), pulverização e outras aplicações na agricultura (Simpson, 2003; 
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De Garmo, 2004), monitoramento de impactos ambientais (LONGHITANO, 2010), gestão 

pública (PEGORARO et al. 2013), mapeamento de sítios arqueológicos e controle da 

quantidade de animais e sua migração (AEROSPACE, 2012), aerofotogrametria (AGUIAR, 

2013) e filmagem, dentre outras. 

Em geral, um VANT é uma excelente ferramenta de obtenção de imagens de alta 

resolução, a baixo custo e alta resolução temporal. Essas características têm popularizado o uso 

de VANT, principalmente para atualização e confecção de mapas, em áreas longínquas ou 

pequenas onde o uso da fotogrametria convencional torna a execução do trabalho 

economicamente inviável. 

O baixo custo e a diversidade de aplicações têm contribuído sobremaneira para a 

expansão do mercado dos VANT no Brasil. No momento, existem várias empresas que 

comercializam esses produtos no país, com um mercado ainda em expansão, com cerca de 20 

empresas que comercializam VANT e/ou produtos oriundos de sensores acoplados aos 

mesmos. As empresas que mais se destacam no mercado são: Santiago & Cintra 

Geotecnologias; Alezi Teodolini; XMobots Aeroespacial e Desefesa; AGX Tecnologia; CPE 

Tecnologia; Terra Sense; Orbisat; EMBRAVANT; Santos Lab; BR VANT; Skydrones; 

Albatroz Aerodesign; Av AirFilms/Multidrones; Somenge Solução em Engenharia; AEL 

Sistemas S.A.; Harpia Sistemas; e AVIBRAS. Estas três últimas trabalham com VANT em 

operações militares. 

Nas aplicações militares no Brasil, segundo Ministério da Defesa em sua Portaria 

Normativa nº. 606/MD de 11 de junho de 2004, os VANT possuem aplicações doutrinárias, tais 

como: reconhecimento; vigilância; busca de alvos; inteligência; guerra eletrônica; e Comando 

e Controle. 

Muitos países têm trabalho no desenvolvimento de VANT para diferentes mercados. Os 

Estados Unidos aparecem como um dos líderes em termos de tamanhos, tipos e sofisticações 

dos sistemas, voltados principalmente para o mercado militar, com os VANT de combate e 

alvos aéreos. (JORGE et al. 2011). 

Entre os anos de 1990 e 1999, o Departamento de Defesa dos EUA investiu mais de US$ 

3 bilhões de dólares em Sistemas Aéreos Não Tripulados, incluindo o desenvolvimento, 

aquisição e operações. Após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, as 

cifras gastas com VANT pelos EUA ultrapassaram a casa dos dois bilhões de dólares, um marco 

histórico. O gráfico de investimento anual norte americano em VANT para uso militar, em 

milhões de dólares, é apresentado na Figura 19. 
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Figura 19. Perfil de fundos anuais do Departamento de Defesa dos EUA (DOD), em 

sistemas de aeronaves não tripuladas 
Fonte: Adaptado de DOD, 2002, 2009 e 2013) 

 

Na Figura 19 é possível observar que a partir do ano de 2001, devido ao ataque de 11 de 

setembro, os valores investidos anualmente aumentaram de forma contínua. 

Segundo o DOD (2005), o inventário de VANT, para uso militar, nos EUA cresceu de 

250 para 675 unidades em 2010, e 1.400 unidades em 2015 (não incluindo micro e mini VANT).  
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6. CAPÍTULO 2 – SWINGLET CAM 

 

O VANT utilizado nessa pesquisa foi o Swinglet CAM, fabricado pela empresa suíça 

SenseFly, comercializado no Brasil pela empresa Santiago e Cintra Geotecnologias. 

O Swinglet CAM é uma asa de pequeno porte, fabricada com uma espuma de 

polipropileno expandido, conhecido como EPP, sigla oriunda do terno Expanded 

Polypropylene, além de partes em carbono. Não é projetada para voar em condições de chuva 

nem vento com velocidade superior a 25 km/h (≅ 7 m/s). 

O Swinglet CAM e seus componentes estão representados na Figura 20. Nota-se que a 

câmera digital é fixada no corpo do avião e, portanto, sujeita a todas as alterações de atitude 

(direção de voo - kappa, movimentos de asa - ômega, e bico - phi). 

 

 
Figura 20. Vista superior do Swinglet CAM 

Fonte: Adaptado de SenseFly (2012). 
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6.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As principais especificações técnicas do VANT Swinglet CAM são apresentadas na 

Tabela 05: 

 

Tabela 05. Especificações Técnicas do Swinglet CAM 

Tamanho  
Envergadura: 80 cm 

Área da asa: 0,22 m2 

Peso  500 g 

Bateria  
3 células de polímero de lítio 

Capacidade: 1350 mAh 

Autonomia1  Aproximadamente 30 minutos 

Comunicação2  Mais de 20 km 

Propulsão  
Motor de hélice elétrico 

Impulso estático nominal: 0.45 Kgf (4.4 N) 

Velocidade de voo  
Velocidade nominal de cruzeiro: 10m/s ou 

36 km/h 

Link de comunicação3  

Controle remoto: 

• 35 MHz, comunicação de aprox. 1 km 

• 2,4 GHz, comunicação de aprox. 1 km 

Dados: 2,4 GHz, comunicação de aprox. 

1,5 km 

Nota: 1 Autonomia pode variar dependendo de fatores externos como vento, 

mudança frequente de altitude e temperatura; 
                2 Comunicação pode variar dependendo de fatores externos como vento, 

mudança frequente de altitude e temperatura; 
                3  Comunicação pode variar dependendo de fatores externos como altitude 

de cruzeiro, presença de obstáculos e interferência na frequência do rádio. 

Fonte: Adaptado de SenseFly (2012). 
 

6.2. O PLANEJAMENTO DE VOO 

 

No preparo de cada voo, vários itens são verificados, como baterias (sempre com carga 

total, cerca 12,6 V), partes móveis, conexão de rádio, sinal GPS (Global Positioning System), 

plano de voo, distância e altura dos obstáculos e a direção e a velocidade do vento. Antes do 

lançamento do VANT, o usuário deverá assegurar que a bateria esteja totalmente carregada, o 
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local de lançamento e pouso se encontra livre de obstáculos, como vegetação, postes, fiação 

aérea, dentre outros, para permitir a perfeita decolagem e pouso da aeronave. 

O acionamento do motor é feito por movimentos realizados com a aeronave no sentido 

longitudinal (para frente e para trás) repetido por três vezes, conforme indicado na Figura 21. 

 
Figura 21. Movimentos de acionamento do motor do Swinglet CAM 

Fonte: Adaptado de SenseFly (2012). 

 

O Swinglet CAM não necessita de pista para a decolagem; sendo assim, o mesmo deve 

ser arremessado após o acionamento do motor. Deve-se sempre ser lançado em direção 

contrária ao vento, com inclinação de proa (nariz da aeronave) de 30º em relação ao solo, para 

evitar que a aeronave entre em estol, ou seja, perca sustentação e caia. A Figura 22 ilustra o 

ângulo de inclinação necessário para o lançamento do Swinglet. 

 

 
Figura 22. Inclinação correta da proa para o lançamento do Swinglet CAM 

Fonte: Adaptado de SenseFly (2012). 
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Após a decolagem, o VANT sobrevoa em círculos o ponto base, o qual é automaticamente 

estabelecido acima da posição onde a aeronave foi preparada para a decolagem. Sem a ação do 

usuário para dar prosseguindo no levantamento aerofotogramétrico, o VANT pousa após um 

tempo de espera pré-definido (por padrão, 2 minutos). A descida para a aterrisagem é feita em 

espiral, que se inicia sobre o ponto base; ao chegar próximo ao solo, o motor é automaticamente 

desligado e a aeronave plaina até atingir o terreno. 

Devido a esses movimentos em espiral, durante a decolagem e a aterrissagem, por 

questões de segurança, é necessária a escolha de uma área livre de obstáculos em um raio de 

aproximadamente 40 metros do ponto base. 

O Swinglet CAM pode ser programado para seguir uma rota específica após a decolagem 

para a tomada das fotografias em locais pré-definidos de forma contínua ou sistemática. As 

etapas de um voo usando o VANT Swinglet CAM são mostradas na Figura 23. 

 

 
Figura 23. Etapas de um voo básico com o Swinglet CAM 

Fonte: Adaptado de SenseFly (2012). 

 

Segundo o fabricante, o Swinglet CAM possui autonomia de voo de no máximo 30 

minutos, considerando uma bateria totalmente carregada. No entanto, alterações frequentes da 

altitude de voo, presença de ventos, uso de bateria desgastadas e aquisições frequentes de 

fotografias, podem significar uma redução significativa desta autonomia. Inclusive, a voltagem 

da bateria pode ser influenciada pela temperatura ambiente, assim, o melhor desempenho da 

bateria ocorre quando a temperatura do ar for média ou alta.  

O VANT possui alguns mecanismos de segurança que buscam garantir a sua volta para o 

ponto base de forma automática, evitando-se assim a perda da aeronave e eventuais danos, ao 

próprio Swinglet ou a terceirtos, numa evantual queda. 
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Caso ocorram algumas situações consideradas como críticas, tais como: bateria fraca; 

ventos fortes; ou ultrapassagem do raio de ação pré-definido durante o planejamento do voo, o 

VANT retorna ao ponto base a uma altura de 75 metros acima do solo e pousará, caso nenhuma 

ação seja tomada por parte do usuário no programa E-mo-tion. A única situação onde o VANT 

realizará uma descida diferente da circular é quando, durante o voo, a bateria acaba 

completamente; nessa situação, o Swinglet CAM desligará o motor e efetuará um pouso de 

emergência em velocidade reduzida no alinhamento da rota planejada. 

Durante a realização do voo, ao cruzar um ponto a ser fotografado, o Swinglet pode 

decidir não fazer a tomada da fotografia por alguma razão de segurança. Isto ocorre quando a 

aeronave não atingiu a altitude planejada; ou esteja muito distante, ou desalinhada com a rota 

planejada no plano de voo, ou com a velocidade do vento esteja acima de 7m/s; ou com a câmera 

não conectada, ou com a bateria descarregada. Caso não aconteça nenhuma dessas situações a 

fotografia será tomada normalmente. Com o intuito de aumentar a estabilidade da câmera, o 

motor da aeronave é desligado no momento da tomada da fotografia, evitando as vibrações do 

motor para a câmera. Vale ressaltar que ao desligar o motor, a aeronave fica à deriva e, portanto, 

mais susceptível as alterações da atitude pela ação do vento. Além disso, pela perda de 

velocidade devido ao desligamento do motor, o VANT pode sofrer alteração de altitude, pois 

inicia um voo plainado e, portanto, sujeito as correntes térmicas. O ideal seria que no momento 

da tomada da fotografia a câmera estivesse na horizontal e paralela à linha de voo. A instalação 

de uma plataforma giroestabilizadora (berço) propiciaria a estabilidade desejada para a câmera. 

 

6.3. MONITORAMENTO E CONTROLE DO VOO (E-MO-TION) 

 

Todo o monitoramento e controle do VANT durante a execução do voo são realizados 

automaticamente pelo programa computacional E-mo-tion (Electronic MOnitoring staTION). 

O operador ainda repassa ao VANT, via programa E-mo-tion, comandos como: iniciar pouso; 

abortar pouso; ir para o próximo ponto ou tomar uma fotografia. Caso queira, o operador pode 

comandar o VANT por controle remoto. 

Na tela do programa são exibidas, em tempo real, todas as informações necessárias ao 

monitoramento, controle e/ou tomada de decisões relativas ao voo e comportamento da 

aeronave. Algumas dessas informações e os comandos de controle são exibidos no cockpit 

(alusão à cabine de pilotagem de um avião convencional), exibido no canto superior esquerdo 

da tela do E-mo-tion. O monitoramento é realizado em tempo real e exibido na tela com a opção 
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de se ter uma imagem de satélite ao fundo, ou não. A antena de rádio é conectada na porta 

Universal Serial Bus (USB) do computador, e possibilita o programa receber e enviar 

informações ao VANT. A interface do E-mo-tion, durante a realização de um voo é apresentada 

na Figura 24. 

 

 
Figura 24. Interface do programa E-mo-tion durante a execução de um voo do Swinglet 

CAM 
Fonte: O autor 

 

O cockpit é o local central para monitorar e controlar o Swinglet durante o voo. Contém 

as seguintes informações: painel de advertência, botões de ação, nível de bateria (voltagem, V), 

painel de informações e informações primárias de voo. O cockpit é apresentado de forma 

detalhada na Figura 25. 
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Figura 25. Cockpit do programa E-mo-tion 

Fonte: Sensefly, 2012 

 

O painel de advertência é composto por um conjunto de caixas de mensagens indicadoras 

de alerta ou de emergência. As caixas de mensagens de advertência ou alerta se acendem na cor 

amarela, ao passo que as de emergência na cor vermelha. As caixas de advertência são: TOO 

FAR, indica que o VANT ultrapassou o raio de ação pré-definido durante o planejamento do 

voo; NO ROUTE, indica que não há nenhum plano de voo carregado para a realização do voo; 

CAMERA, indica que há algum problema com a câmera, podendo estar sem bateria, 

desconectada, ou não conseguiu abrir a objetiva; STRONG WING, indica que a velocidade do 

vento ultrapassou o limite ideal para o voo seguro da aeronave; INT. ERROR, indica que ocorreu 

algum erro interno no sistema eletrônico do VANT, e; LOW BAT, indica que a bateria está com 

níveis de carga abaixo do recomendado para voar com segurança. As mensagens de emergência 

são: LOSS OF FIX, indica que o VANT perdeu a capacidade de navegar, ou seja, o GPS perdeu 

as informações de posicionamento; EMPTY BATT, indica que a bateria está completamente 

descarregada; e, INS FAIL, indica que ocorreu alguma falha no sistema inercial de navegação, 

ou seja, o VANT não consegue estabilizar o voo. 
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Os botões de ação permitem que o operador controle diretamente o Swinglet CAM 

durante a execução do voo. Os botões de controle são: GO TO HOME WAYPOINT ao receber 

esse comando, o VANT aborta a missão e retorna ao ponto onde foi lançado; GO TO NEXT 

WAY POINT envia o VANT para o próximo ponto de referência ativo do plano de voo; 

INITIATE LANDING ordena ao VANT a iniciar imediatamente os procedimentos de pouso, 

independente de sua posição; e ABORT LANDING para abortar o pouso. Caso o pouso seja 

abortado, o VANT retornará à altitude de voo planejada e seguirá a rota pré estabelecida. 

Os botões TAKE PHOTO e CONTINUOUS comandam a tomada das fotografias. O botão 

continuous, é acionado automaticamente quando o Swinglet atinge a altitude programada e 

entra na linha de voo, indicando que a tomada das fotografias será feita de forma sequencial 

respeitando as superposições longitudinais planejadas. O botão TAKE PHOTO faz com que a 

câmera seja acionada e ocorra a tomada de uma fotografia a qualquer momento durante o voo, 

independentemente do critério de superposição das fotografias adotado ou da posição da 

aeronave na linha de voo ou altitude. 

O painel de informações apresenta os dados inerentes à aeronave e ao vento. As 

informações relativas ao vento serão exibidas no painel após o VANT descrever uma trajetória 

circular completa em torno do ponto base; a direção e a velocidade estimadas do vento são 

obtidas pelo tubo de Pitot, instalado na estrutura do Swinglet. A direção do vento é indicada 

por uma seta inserida em uma rosa dos ventos e a velocidade é exibida em metros por segundo 

(m/s). 

As informações exibidas no painel sobre a aeronave são: GROUND SPD indica a 

velocidade do Swinglet em relação ao solo, embora o VANT regule a sua velocidade em relação 

ao ar; DIST. TO HOME informa a distância horizontal entre a aeronave e o ponto base; ALT 

AMSL indica a altitude do Swinglet, apesar da altitude de voo ser determinada em relação à 

altitude do ponto base; TIME IN FLIGHT indica o tempo de voo decorrido desde a decolagem, 

exibido em minutos e segundos; THRUST indica a potência do motor aplicada em porcentagem; 

REMOTE CTROL indica se o controle remoto está ativo ou não, e; CONTROL indica se o 

controle está no modo manual ou automático. 

O painel de informações primárias de voo exibe: a velocidade desejada e a velocidade 

desenvolvida pelo VANT, exibida em metros por segundo (m/s); a altitude desejada e a altitude 

em que se encontra a aeronave em relação ao ponto de decolagem, exibida em metros (m); a 

direção, é apresentada na forma de azimute (ângulo medido no sentido horário a partir do Norte 

variando de 0° a 360°, ou seja, o Norte é indicado em 0°, Leste em 90°, Sul em 180° e Oeste 

em 270°).  
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No cockpit é exibido, também, o horizonte artificial que mostra ao operador qual a 

inclinação, em graus, da aeronave em relação ao horizonte, com a atitude do VANT em relação 

ao seu eixo longitudinal e transversal (ângulos phi – movimento de bico e kappa – movimento 

de asa). 

 

6.4. CÂMERA ACOPLADA AO SWINGLET CAM 

 

A câmera digital acoplada ao VANT foi uma câmera não métrica da marca Canon, 

modelo IXUS 220 HS ultra compacta, com resolução de 12,1 megapixel, equipada com sensor 

tipo CMOS 1/2,3” (4000 x 3000 pixel), pixel pitch de 1,54 m, distância focal calibrada de 

4,382 mm e velocidade do obturador 1/2000 s. A câmera acoplada ao Swinglet CAM, utilizada 

nesta pesquisa, é apresentada na Figura 26. 

 

 
Figura 26. Câmera digital não métrica acoplada ao VANT Swinglet CAM 

 

Quando utilizadas em Fotogrametria, as câmeras podem ser classificadas como câmeras 

métricas e não métricas. As primeiras são normalmente conhecidas como câmeras 

fotogramétricas, e as segundas como câmeras de pequeno formato, domésticas ou câmeras de 

baixo custo ou ainda câmeras não fotogramétricas. 

As câmeras métricas são construídas para terem alta estabilidade geométrica do sistema 

de lentes, apresentarem baixa distorção da imagem gerada e possuírem distância focal fixa. Por 

outro lado, os fabricantes das câmeras conhecidas como não métricas não se preocupam com a 

estabilidade geométrica das lentes e sim com a qualidade visual das fotografias, 

independentemente do grau de distorções existentes na imagem. Além disso, geralmente as 

câmeras digitais não métricas possuem distância focal variável permitindo ao operador alterar 

facilmente a região imageada, ampliando ou reduzindo a área a ser fotografada. Essa operação 

é comumente conhecida por “zoom” 



53 

 

 

As facilidades operacionais e o baixo custo associado às novas tecnologias empregadas 

na construção das câmeras digitais não métricas contribuem para a crescente popularização 

destas câmeras frente às fotogramétricas (CÔRTES, 2010). 

 

6.5. TRABALHOS REALIZADOS COM O SWINGLET CAM 

 

Strecha et al. (2012) realizaram um mapeamento usando câmera digital não métrica 

acoplada em dois pequenos VANT, Swinglet CAM da sensefly e o belga X100 da 

Gatewing/Trimble. Os produtos cartográficos MDS e ortomosaico foram gerados no programa 

Pix4UAV-cloud. Esse programa possui boa iteratividade com o usuário, sendo totalmente 

automatizado. Os autores avaliaram a rotina de processamento automático e a precisão dos 

ortomosaicos gerados usando um conjunto de dados. 

Segundo Strecha et al. (2012), as vantagens de se utilizar um micro VANT estão 

principalmente associadas à sua pequena massa (normalmente em torno de 500 gramas), pois 

não representam uma ameaça real para terceiros, em caso de queda. Além disso, a sua utilização 

é muito prática, sendo rapidamente montado, preparado, operado e desmontado durante as 

missões. A desvantagem dessas plataformas autônomas consiste na baixa precisão na obtenção 

dos parâmetros de atitude e posição da câmera, ou seja, a orientação exterior. 

Nessa pesquisa os autores demostraram que apesar da baixa precisão dos parâmetros de 

orientação exterior obtidos de forma direta, é possível obter um produto final de qualidade 

compatível com a aerofotogrametria convencional. Ressalta-se que a aerofotogrametria 

convencional utiliza sistema inercial e de posicionamento de alta precisão. Os autores 

atribuíram esse resultado às rotinas implementadas no programa, que utilizam a visão 

computacional, para identificar pontos de passagem e ligação e a qualidade das fotografias 

(GSD pequeno) e a elevada superposição. Os autores deixam claro que é de fundamental 

importância a utilização de pontos de apoio ou controle, além do tamanho do GSD influenciar 

diretamente na qualidade do produto final. Vale lembrar que a área recoberta foi de apenas 

alguns quilômetros quadrados 

Esse estudo mostrou-se que os micro VANT, combinados com o processo automático de 

geração de ortomosaicos, podem fornecer uma solução rápida e acessível para a mensuração de 

informações geográficas. 

A abordagem apresentada pelos autores abre uma porta para uma ampla gama de novas 

aplicações e usuários, que podem obter informações geográficas a um baixo custo e sem 

qualquer conhecimento de fotogrametria. Assim, helicópteros e aviões utilizados na 
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fotogrametria convencional podem ser substituídos por micro VANT, principalmente pela sua 

fácil aquisição, baixo custo de operação e manutenção e facilidade de operação. Outro fator que 

contribui para essa substituição é o tratamento automatizado das fotografias, que reduz o custo 

do trabalho de forma substancial em tais projetos, que normalmente requerem uma grande 

quantidade de intervenção manual, utilizando técnicas de fotogrametria tradicional (STRECHA 

et al. 2012). 

Aranha et al. (2013) utilizaram o Swinglet CAM com uma câmera digital modelo XNite 

Canon SX260 NDVI 12.1 Megapixel Point & Shoot Lightweight 3-Band Vegetation Stress 

Camera with GPS, para imagear uma área de atividade vinícola na Região Demarcada do Douro 

(Portugal). A área de estudo foi a Quinta dos Aciprestes, propriedade da Real Companhia 

Velha, localizada na margem esquerda do Rio Douro. O objetivo deste estudo foi a 

caracterização para fins de estratificação de parcelas de vinha pela aplicação do índice de verde 

NDVI, utilizando, deste modo, técnicas de Sistemas de Informação Geográfica e de 

Sensoriamento Remoto na gestão e monitorização das vinhas e das suas produções. Pela 

visualização, análise e estratificação de vários ortomosaicos gerados em falsa cor e NDVI, os 

autores identificaram manchas com um padrão vegetativo distinto da vizinhança, encaixadas 

em grandes manchas homogêneas, antes que essas diferenças se tornassem visíveis a olho nu, 

fato que foi constatado durante a colheita. Com base nesta estratificação e na verificação de 

campo, os autores concluíram que é viável programar a colheita seletiva e estratificada dentro 

das várias parcelas, pela utilização do NDVI calculado sobre fotografias aéreas digitais locais. 

Jeziorska et al. (2013) utilizaram o Swinglet CAM para o monitoramento das alterações 

fluviais nas proximidades de três medidores hidrológicos do Sistema Local de Monitoramento 

de Inundações, em Klodzko, na Polônia. De acordo com os autores, são necessários dados 

espaciais de alta resolução para realizar medições precisas de várias características 

morfométricas dos canais dos rios, a fim de garantir efeitos significativos em pesquisas sobre 

mudanças fluviais. A utilização de medições in loco não é viável devido ao elevado custo e ao 

tempo demandado para obtenção desses dados, e a fotogrametria tradicional também se torna 

inviável, pois, muitas vezes não se obtém uma resolução esperada, além de ser rentável apenas 

para o imageamento de grandes áreas. Assim, os autores utilizaram um VANT para acompanhar 

as alterações fluviais em Klodzko. 

A resolução temporal das observações realizadas com o VANT foi mensal. Os resultados 

mostraram que a metodologia utilizada é uma maneira segura de se obter resultados confiáveis. 

Pois a ortoretificação das fotografias possibilitou a correta medição das características 
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morfométricas do terreno, corrigidas das deformações geométricas induzidas pelo relevo, 

inclinação do eixo da câmera e das distorções da lente. 

Os ortomosaicos e MDS, gerados a partir de imagens obtidas pelo Swinglet, mostram 

uma alta precisão dos resultados, indicando que o método de imageamento utilizando VANT é 

adequado para medir as mudanças fluviais, indo além das restrições da coleta de dados 

tradicionalmente realizada in loco, devido à sua alta resolução espacial e temporal sem 

precedentes e ao baixo custo da aplicação. 

O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa do Programa Operacional de 

Aplicações de Satélites voou o Swinglet CAM no Haiti, em 2012, para mapear internamente 

um campo local para desabrigados. O aerolevantamento foi realizado para fins de levantamento 

pós-terremoto de reconstrução, e identificar o local da construção do novo alojamento 

temporário, bem como a capacidade de drenagem de água. (KIM e DAVIDSON, 2015). 

Magalhães et al. (2013) utilizaram uma câmera Canon ELPH 300 HS com resolução de 

16MP acoplada ao Swinglet CAM. As fotografias foram tomadas com filtros no canal do azul 

e verde, o que proporcionou uma imagem na região do vermelho e do infra vermelho próximo 

- NIR (670 e 770 nm). A área imageada foi de 30 ha, cultivados com cana de açúcar, no 

município de Serra Azul, na região norte do estado de São Paulo. O aerolevantamento foi 

realizado para avaliar a predição de biomassa de cana de açúcar com o índice de vegetação 

Green Normalized Differential Vegetation Index (GNDVI) e o Green Soil Adjust Vegetation 

Index (GSAVI). 

O GNDVI foi calculado utilizando índices de reflectância no infravermelho próximo e no 

verde. O GNDVI é mais sensível a alterações na concentração de clorofila e potencial de 

produtividade da cultura do que o NDVI tradicional usando a banda do vermelho. O índice 

GSAVI é uma técnica de transformação para minimizar as influências de brilho do solo a partir 

de índices de vegetação espectrais. (MAGALHÃES et al. 2013). 

Segundo os autores, o baixo custo do VANT pode ser conveniente para a coleta de dados 

de campo para a determinação de índices de vegetação, embora esses índices tenham apenas 

uma moderada correlação com a produção de biomassa e nenhuma correlação com os atributos 

do solo. Pode ser uma ferramenta útil para detectar algumas tendências de produtividade na 

área e lugares para uma investigação mais profunda das causas da variância espacial da cultura. 
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7. CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DE ORTOMOSAICOS E PRODUTOS 

CARTOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS 

 
O modelo de VANT utilizado foi o Swinglet CAM, fabricado pela empresa suíça 

Sensefly. O plano de voo foi realizado no programa E-mo-tion (Electronic MOnitoring 

staTION), enquanto os ortomosaicos e os MDS foram confeccionados no programa 

Pix4Dmapper (versão 1.2.82). O Swinglet CAM é uma asa de pequeno porte, projetada para 

voar em condições de vento com velocidade inferior a 25 km/h ( 7 m/s). 

A câmera acoplada ao VANT foi a Canon IXUS 220 HS ultra compacta, com resolução 

de 12,1 megapixel, equipada com sensor tipo CMOS 1/2,3” (4000 x 3000 pixel), pixel pitch de 

1,54 m, distância focal calibrada de 4,382 mm e velocidade do obturador 1/2000. 

Os planos de voos foram realizados no programa E-mo-tion (Electronic MOnitoring 

staTION), enquanto que os mosaicos ortoretificados foram confeccionados no programa 

Pix4Dmapper versão 1.1.23, para o estudo realizado no Parque Ambiental Macambira, e versão 

1.2.82 para o estudo realizado na cidade de Goiás. 

A formulação empregada para avaliar a precisão e a tendenciosidade dos ortomosaicos e 

MDS é a consagrada na literatura, tendo sido utilizada por Merchant (1982), Galo e Camargo 

(1994), Leal (1998), Nazareno et al. (2009), Nazareno et al. (2009), e Côrtes (2010), na qual 

utiliza-se o teste t de Student para verificar a tendenciosidade e o qui-quadrado para avaliar a 

precisão. Nos ortomosaicos e MDS gerados, sem pontos de apoio, os parâmetros de atitude e a 

posição da câmera foram obtidos de forma direta pelo sistema inercial e GPS instalados a bordo 

do VANT. Nos ortomosaicos e MDS gerados com pontos de apoio, os parâmetros de orientação 

exterior obtidos por georreferenciamento direto, foram refinados pela utilização das 

coordenadas tridimensionais dos alvos pré-sinalizados usados como pontos de apoios. 

Os ortomosaicos e MDS foram avaliados para terem uma escala compatível com uma 

carta com Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) Classe A, conforme os padrões instituídos 

pelo Decreto Federal 89.817 de 20 de junho de 1984. Na Tabela 06 é possível observar os 

valores dos erros admitidos em uma carta com PEC Classe A, B e C. 
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Tabela 06. Padrão de exatidão cartográfico para uma carta Classe A, B e C 

Classe 

Planimetria Altimetria 

PEC Erro Padrão PEC Erro Padrão 

Carta (mm) Carta (mm) Carta (mm) Carta (mm) 

A 0,50 0,30 1/2 * Equidistância 1/3 * Equidistância 

B 0,80 0,50 3/5 * Equidistância 2/5 * Equidistância 

C 1,00 0,60 3/4 * Equidistância 1/2 * Equidistância 

 

Um teste de hipótese foi realizado para verificar se o desvio padrão das discrepâncias 

medidas, quer para o eixo E, eixo N ou eixo Z, foi igual ou inferior ao desvio padrão esperado. 

O desvio padrão da amostra foi determinado pelas equações 1, 2 e 3, enquanto o desvio padrão 

esperado foi determinado pela equação 4 para os eixos E e N, e pela equação 5 para o eixo Z. 

O teste indicado para confrontar se o desvio padrão esperado é estatisticamente igual ao 

calculado é o qui-quadrado. Para tanto, formulam-se duas hipóteses: a H0 que presume que o 

valor do desvio padrão da amostra é menor ou igual ao valor do desvio padrão esperado e a H1 

que presume que o valor do desvio padrão da amostra é maior que o valor do desvio padrão 

esperado; as duas hipóteses formuladas estão na Tabela 07. Nesse caso, calcula-se o 𝜒2 da 

amostra e compara-se com o valor teórico obtido de uma distribuição de probabilidade 𝜒2, com 

determinado grau de liberdade (variável de acordo com o tamanho da amostra)  e nível de 

confiança de 90%. 

 

Tabela 07. Teste de hipótese para verificar a precisão do ortomosaico 
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Se os valores calculados para o 𝜒2 amostral de E, N e Z forem simultaneamente inferiores 

ao 𝜒2 tabelado, aceita-se a hipótese H0 e rejeita-se a hipótese H1. Caso contrário, aceita-se a 

hipótese H1 e rejeita-se a hipótese H0. 

Os valores do 𝜒2 podem ser calculados pelas equações 6 e 7. 
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tab   
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Onde: 

𝜎2 – Desvio padrão da amostra; 

n – Número de elementos da amostra; e 

 – Nível de confiança. 

 

A tendenciosidade dos ortomasaicos foi verificada pelo teste t de Student. Com este teste 

verificou-se se a média das discrepâncias da amostra quer para o eixo E, eixo N ou eixo Z seria 

estatisticamente igual a zero. Desse modo, formulou-se duas hipóteses, a hipótese H0 que 

presume que as médias das discrepâncias no eixo E, N e Z são iguais a zero, e a hipótese H1 

que admite que as médias das discrepâncias no eixo E, N e Z são diferentes de zero. As hipóteses 

H0 e H1 formuladas são apresentadas na Tabela 08. 

 

Tabela 08. Teste de hipótese para verificar a tendenciosidade do ortomosaico 
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Os valores de E , N  e h  foram obtidos pelas equações 8 a 10. 
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Os valores da distribuição do teste t de Student podem ser calculados pelas equações 11 

a 14. 
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Onde: 

𝜎2 – Desvio padrão da amostra; 

n – Número de elementos da amostra; e 

 – Nível de confiança. 

 

Se os valores calculados para o  amostral nos eixos E, N e Z forem simultaneamente 

inferiores ao  tabelado, aceita-se a hipótese H0 e rejeita-se a hipótese H1. Caso contrário, 

aceita-se a hipótese H1 e rejeita-se a hipótese H0. 

Os resultados dos testes utilizados para calcular a precisão (qui-quadrado) e a 

tendenciosidade (t de Student) dos ortomosaicos foram confrontados com os resultados obtidos 

com o programa GeoPEC, versão 3.01, implementado por Santos (2013). Segundo Gemael 

t̂

tabt
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(1994), amostras com 30 ou mais elementos tendem a apresentarem uma distribuição normal. 

Ressalta-se que os testes t de Student e qui-quadrado fornecem resultados confiáveis se, e 

somente se, a amostra possuir distribuição normal. Partindo dessa premissa, nesse trabalho 

utilizou amostras com no mínimo 30 elementos. Porém, antes de aplicar os testes t de Student 

e o qui-quadrado, verificou-se se as amostras possuíam distribuição normal. 

O MDS foi avaliado por no mínimo 30 pontos situados no solo no estudo realizado no 

Parque Ambiental Macambira, e por 30 pontos no estudo realizado na cidade de Goiás. 

Ressalta-se que, teoricamente, em pontos situados sobre o solo o MDT é igual ao MDS. 

Segundo Albertz e Kreiling (1989), a precisão esperada para a determinação altimétrica em 

processos de aerotriangulação pode ser determinada pela equação 15. O valor da precisão (dz) 

é determinado em função da altura de voo (H), da base fotogramétrica (B), da distância focal 

(F) e da precisão de medida da paralaxe (dpx). 

 
2

*
z x

H
d dp

B F


 
(15) 

 

 

7.1. PARQUE AMBIENTAL MACAMBIRA 

 

Foi realizado um aerolevantamento no Parque Ambiental Macambira, situado na cidade 

de Goiânia-GO, Setor Faiçalville. Esse setor não faz parte da zona de aproximação do aeroporto 

Santa Genoveva - GYN, do Aeródromo Nacional de Aviação - SWNV ou do Aeródromo 

Armapar – SWO (ANAC, 2009), situados na região metropolitana de Goiânia e, portanto, sem 

riscos de colisão do VANT com outras aeronaves. 

O local de lançamento do VANT, denominado de ponto base, foi escolhido em função de 

sua posição estratégica, localizado a cerca de 765 m do centro da área imageada. O ponto base 

foi uma quadra sem a presença de edificações, ocupada por um campo de futebol de terra batida, 

com dimensões aproximadas de 150 x 130 m, com área aberta de aproximadamente 1,95 ha. 

Nesse local, a vegetação predominante é rasteira, composta basicamente por gramínea, além de 

algumas árvores de pequeno porte que contornam a quadra. Portanto, não há obstáculos que 

possam interferir na decolagem e aterrissagem do VANT.  

Na Figura 27, ao centro, há uma imagem de satélite com a área escolhida para o 

lançamento do VANT; nas laterais dessa imagem há quatro fotografias panorâmicas, tomadas 

nas direções norte, leste, sul e oeste, para se ter uma visão de 360º do local de decolagem e 

pouso do VANT. 
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Figura 27. Ponto base utilizado para o lançamento e pouso do VANT 

 

A área recoberta por este aerolevantamento possui 585,003 ha (ou 5,83 km2), gradiente 

constante de 5%; desnível aproximado de 70 metros e relevo suave ondulado. 

Devido ao tamanho da área e ao tamanho do GSD adotado, o tempo gasto para realizar o 

aerolevantamento ficou superior à autonomia de voo do VANT. Por esse motivo, a área foi 

levantada em dois voos, realizados um em seguida ao outro, após a substituição da bateria. Por 

segurança, foi projetada uma faixa comum aos dois aerolevantamentos. Desse modo, 

assegurou-se que seria impossível não existir uma superposição ligando os dois 

aerolevantamentos, caso as condições atmosféricas interferissem no aerolevantamento. Com a 

maior autonomia de voo, proporcionada pela área, cada aerolevantamento foi acrescido de uma 

faixa na sua extremidade. Essa faixa extra proporcionou um aumento da área recoberta. 

O voo foi planejado para ter recobrimento lateral de 30% e longitudinal de 70% com 

Ground Sampling Distance (GSD) de 0,10 metros, com o VANT a 331 metros acima do solo. 

No dia do voo o vento estava com velocidade aproximada de 11 km/h ou 3,05 m/s, direção de 

135º em relação ao norte (azimute). 

No primeiro aerolevantamento foram projetadas 5 faixas de voo com a tomada de 72 

fotografias; no segundo foram projetadas 4 faixas com a tomada de 60 fotografias, perfazendo 

um total de 132 fotografias no bloco. Na Figura 28 é possível ver os dois projetos 
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aerofotogramétricos. O voo foi realizado no dia 02 de maio de 2014, com início às 11 horas, 

visando minimizar sombras de árvores ou de edificações altas. 

  

  
Figura 28. Planejamento do primeiro e segundo voo 

 

Para a verificação da acurácia e precisão do ortomosaico produzido, foram implantados 

na área de estudo 46 alvos pré-sinalizados. Esses alvos foram distribuídos por toda a área. 

O modelo de alvo pré-sinalizado utilizado foi adaptado dos modelos sugeridos por Wolf 

(2004) e Ministério do Exército (1984). O modelo usado foi um círculo, porém sem as faixas 

laterais. No terreno o alvo foi representado por uma circunferência com 30 centímetros de 

diâmetro. Na imagem o alvo foi representado por uma matriz de 3x3 pixel. A Figura 29 

demonstra a representação genérica de um alvo implantado no terreno. 

 

 
Figura 29. Representação genérica dos alvos pré-sinalizados implantados no terreno 

 

Os alvos foram pintados diretamente no solo, com o auxílio de um molde de papelão 

recortado no formato do alvo (circunferência de 30 cm de diâmetro), com tinta PVA na cor 

branca, quando implantados em superfícies asfálticas e/ou concretadas, e com cal, quando 

implantados em solo exposto. 

Os centros dos alvos foram materializados com pregos com cabeça (3,9 x 62,1 mm), 

quando implantado em superfície asfáltica e/ou concretadas ou com piquetes de madeira (3 x 3 
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x 20 cm) tendo em seu centro um prego com cabeça (1,5 x 16,1 mm), quando implantado em 

solo exposto. A Figura 30 demonstra a implantação e o rastreio de um alvo pré-sinalizado. 

 

   
Figura 30. Implantação de um alvo pré-sinalizado nesta pesquisa 

 

As coordenadas tridimensionais de todos os alvos pré-sinalizados foram obtidas por 

posicionamento geodésico pelo método de posicionamento RTK (Real Time Kinematic), 

usando um par de receptores de sinais GNSS da marca Topcon modelo GR3. Ambos os 

receptores, base e móvel foram configurados com taxa de gravação de um segundo, e máscara 

de elevação de 15º. Aceitou-se somente solução fixa da ambiguidade e Root Mean Square 

(RMS) menor ou igual a 3 centímetros. A maior linha de base (distância entre o receptor móvel 

e o receptor base) foi de 1.335,25 metros. 

As coordenadas da base (GNSS) foram determinadas por PPP (Posicionamento por Ponto 

Preciso), no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O tempo de ocupação 

da base foi de 6 horas e 48 minutos. 

Para a geração do ortomosaico foi eliminada a faixa comum aos dois aerolevantamentos 

e as duas faixas externas extras. Portanto, o bloco foi composto por seis faixas com 91 

fotografias, sendo 48 fotografias do primeiro voo e 43 fotografias do segundo voo. 

Nesse trabalho foram gerados quatro ortomosaicos distintos. O primeiro não utilizou 

nenhum ponto de apoio no solo, ou seja, o mosaico foi gerado utilizando somente os parâmetros 

de orientação exterior oriundos do sistema de navegação e do sistema inercial instalados a bordo 

do VANT. O segundo ortomosaico foi gerado utilizando quatro pontos de apoio ou controle. 

Nesse caso foram escolhidos como pontos de apoio os alvos situados mais próximos aos 

vértices do bloco, como mostra a Figura 31a. O terceiro ortomosaico foi gerado utilizando oito 

pontos de apoio, sendo quatro alvos situados nos vértices e quatro na mediatriz da reta que liga 

esses vértices formando um retângulo, como mostra a Figura 31b. O quarto ortomosaico foi 

realizado com 16 pontos de apoio, sendo os oito alvos do terceiro mosaico e os demais 

espalhados pelo interior do bloco, como mostra a Figura 31c.  
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Os alvos pré-sinalizados não utilizados como apoio ou controle foram usados como 

pontos de verificação ou checagem. Portanto o número de pontos de verificação variou de 30 a 

46. 

 

   
31a. Bloco com 

4 pontos de apoio 

31b. Bloco com  

8 pontos de apoio 

31c. Bloco com 

16 pontos de apoio 

  

A precisão e a acurácia dos ortomosaicos foram avaliadas pelas discrepâncias calculadas 

entre as coordenadas planimétricas dos pontos de verificação obtidas com um par de receptores 

de sinais GNSS com as coordenadas dos mesmos pontos lidas nos ortomosaicos. As 

coordenadas planimétricas obtidas com um par de receptores de sinais GNSS no método de 

posicionamento RTK foram consideradas como verdadeiras, isto é, isentas de erro. 

Todos os ortomosaicos foram avaliados para terem uma escala compatível com uma carta 

com PEC (Padrão de Exatidão Cartográfica) Classe A, conforme os padrões instituídos no 

Decreto Lei 89.817 de 20 de junho de 1984. 

 

7.1.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao realizar o ortomosaico, em parte do Parque Ambiental Macambira, utilizando as 91 

fotografias, o ponto de apoio próximo ao vértice inferior esquerdo do bloco foi desconsiderado 

pelo programa Pix4Dmapper, apesar do mesmo aparecer em três fotografias. Para solucionar o 

problema, foi acrescido ao bloco mais uma faixa contendo 3 fotografias. Portanto, o 

ortomosaico foi gerado com 7 faixas e 94 fotografias, divergindo do bloco inicialmente 

proposto, com 6 faixas e 91 fotografias. Na Figura 32 está o bloco processado para a geração 

do ortomosaico. 
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Figura 32. Faixas e fotografias utilizadas na geração do ortomosaico 

 

Uma das primeiras constatações durante a geração dos ortomosaicos foi sobre a trajetória 

do voo na tomada das fotografias obtidas pelo VANT. Note na Figura 32, que ao ligar os centros 

das fotografias da mesma faixa por vários segmentos de reta, percebe-se que a trajetória de voo 

executada foi curvilínea e não retilínea, como previamente projetada. A trajetória curva pode 

ter sido causada por vento com sentido lateral ao VANT ou pela baixa precisão do receptor de 

sinais GPS instalado a bordo do mesmo. As coordenadas da estação de exposição, e 

consequentemente as do VANT, são determinadas, em tempo real, por posicionamento absoluto 

usando somente o código C/A (Curso/Aquisição). O receptor de sinais GPS usado no VANT é 

incapaz de armazenar os dados continuamente e, portanto, é impossível realizar o pós-

processamento dos dados coletados para determinar a posição da câmera com maior exatidão. 

No Swinglet CAM, a câmera está presa ao corpo da aeronave e, portanto sua 

movimentação é solidária à atitude do VANT. Nesse caso, não há nenhum dispositivo acoplado 

à câmera para compensar a alteração da atitude do VANT. Na fotogrametria convencional, a 

câmera é acoplada em uma plataforma giro estabilizada, que mantem a horizontalidade e um 

dos lados da câmera paralela à direção da linha de voo. Ao analisar o contorno das fotografias 

na Figura 32, nota-se que na mesma faixa não há sequer duas fotografias paralelas. Nas faixas 

1 e 3, representadas na cor azul, há fotografias que giraram quase 45º em relação à linha de voo. 

Essa variação angular é conhecida como crab, geralmente provocada por ventos laterais à 

aeronave. Durante o voo, quando existe vento lateral à aeronave, a mesma gira a proa em 
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direção contrária ao vento. Desse modo, a aeronave passa a deslocar-se paralelamente à linha 

de voo projetada, e sua proa aponta na direção do vento. Nesse caso, se a atitude da câmera não 

for corrigida, ocorrerá o crab, alterando a superposição originalmente projetada. 

Uma aeronave pode realizar rotação em torno de seus três eixos. Na Figura 33a há um 

esquema de uma aeronave indicando atitude ou os ângulos de rotação ômega, phi e kappa em 

torno dos eixos X, Y e Z. Na Figura 33b há uma fotografia tomada no aerolevantamento cujos 

ângulos phi e ômega foram de -6,6º e -13,7º, respectivamente. Observe como a rotação no eixo 

X (entorno da asa), influencia no tamanho do GSD na fotografia, compare dois os objetos 

similares, sendo um situado no lado esquerdo da fotografia e o outro no lado direito e perceba 

a diferença de escala. Para visualizar o efeito da rotação ao redor do eixo Y (elevação ou 

rebaixamento da proa ou cauda), realize a mesma comparação, porém com objetos situados na 

parte superior e inferior da fotografia. Na fotogrametria convencional, de um modo geral, os 

ângulos phi e ômega são inferiores a 1º. A rotação entorno do eixo Z, não influencia o tamanho 

do GSD e, portanto não altera a escala da fotografia. Essa rotação altera o recobrimento lateral 

e longitudinal. 

 

 

 
Figura 33a. Eixos de rotação da 

aeronave 

Figura 33b. Fotografia inclinada 

 (obtida neste estudo) 
Fonte: http://fotogrametrista.no.sapo.pt Fonte: O autor 

  

Os ângulos de rotação da câmera ômega e phi além de influenciarem diretamente no 

tamanho do GSD, alteram no recobrimento entre fotografias (longitudinal) e entre faixas 

(lateral). Na Figura 34, há uma representação do ortomosaico indicando, por cores, em quantas 

fotografias a mesma área foi imageada. Nota-se que no interior do bloco há várias áreas, 

representadas na cor vermelha, indicando que as mesmas foram imageadas somente em duas 

fotografias. 
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Todo o processamento para a geração do ortomosaico é automático. Cabendo ao operador 

importar as fotografias, os dados do voo inerentes à posição e atitude da câmera e as 

coordenadas tridimensionais dos pontos de controle, se houver, indicando sua posição em cada 

fotografia. Ao marcar o ponto de controle em uma fotografia, o programa ordena as fotografias 

iniciando com aquelas nas quais esse ponto pode aparecer. 

 

 
Figura 34. Número de fotografias que imagearam a mesma área 

Fonte: Relatório de processamento Pix4Dmapper 

 

Na Figura 35 está representado o fluxograma para a obtenção do ortomosaico, em quatro 

cores distintas. Cada cor representa uma etapa no processo de obtenção do ortomosaico. A cor 

verde representa a entrada de dados. A primeira etapa do processamento, representada na cor 

laranja, inicia com a determinação de possíveis feições na fotografia que possam ser 

representadas por um ponto. Percorre-se a fotografia verificando se cada ponto escolhido possui 

homólogo, ou seja, se ele aparece em duas ou mais fotografias. Caso o ponto em estudo possua 

homólogo, ele é selecionado para compor a aerotriangulação; caso contrário, o ponto é 

descartado. Processa-se a aerotriangulação em conjunto com a calibração, portanto, os valores 

iniciais dos parâmetros de orientação exterior e interior são ajustados. Ao final da 

aerotriangulação é gerado um relatório contendo uma série de informações sobre o ajustamento 

realizado. 

 A segunda etapa do processamento, representada na cor rosa, envolve a geração do MDS 

(Modelo Digital de Superfície). Com a determinação da orientação exterior e as coordenadas 

tridimensionais oriundas da aerotriangulação o programa gera o MDS que dá origem ao MDT 

depois de filtrado os pontos acima do solo e interpolando as regiões de vazios. O manual não 
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indica o algoritmo ou os parâmetros utilizados na filtragem do MDS para a obtenção do MDT, 

ou como o mesmo é interpolado nas regiões sem informações. 

Na terceira e última etapa são geradas as ortofotos em função do MDT e a sua junção 

origina o ortomosaico. 

 

 
Figura 35. Etapas do processamento para a geração do ortomosaico 

Fonte: Adaptado do suporte on line Pix4Dmapper (2013) 

 

O programa Pix4Dmapper pode ser vendido separadamente do VANT Swinglet CAM ou 

até mesmo alugado e, portanto seu código fonte é fechado. O manual de operação e utilização 

do programa não esclarece adequadamente como cada uma das etapas do processamento é 

realizada. Cabe ao usuário intuir sobre a solução lógica e matemática aplicada no programa 

Pix4Dmapper ao comparar suas etapas com as pesquisas acadêmicas desenvolvidas na 

automação dos processos fotogramétricos. 

Ao inserir as fotografias no projeto, o programa identifica automaticamente o fabricante 

e o modelo da câmera, e nesse momento os parâmetros de orientação interior aproximados são 

carregados. Os parâmetros de orientação exterior são gravados em um arquivo com extensão 

*.log em formato ASCII. Cada fotografia é associada ao seu respectivo parâmetro de orientação 

exterior oriundo do sistema de navegação (GPS) e do sistema inercial (IMU) instalados a bordo 

do VANT pelo programa PostFlight Suite. Portanto, esses parâmetros são aproximados, devido 

à baixa precisão do IMU e GPS instalados a bordo do VANT. Na figura 36 pode ser observada 

a segunda etapa do processamento do ortomosaico e MDS, com a nuvem de pontos densificada 
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do Parque Ambiental Macambira, com as respectivas posições das fotografias durante a 

aquisição. 

 
Figura 36. Nuvem de pontos e posição das fotografias, obtidas com VANT, no programa 

Pix4dmapper 
Fonte: O autor 

 

Segundo o manual do Pix4Dmapper, a aerotriangulação e a calibração são realizadas pelo 

ajuste simultâneo dos raios. Ao término da aerotriangulação e calibração é gerado um relatório 

para o usuário, contendo algumas informações básicas sobre o processamento. As principais 

informações, desse relatório, estão disponibilizadas na Tabela 09. 
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Tabela 09. Principais informações obtidas no relatório de processamento para cada 

ortomosaico 

Parâmetro 
Tipo de Mosaico 

Sem controle 4 Apoios 8 Apoios 16 Apoios 

GSD (cm) 11,32 11,31 11,32 11,31 

Área (km2) 4,3393 4,3395 4,3376 4,3341 

Pontos de ligação 
Ajustamento da Aerotriangulação 

Sem controle 4 Apoios 8 Apoios 16 Apoios 

Nº Pontos 2D 766.315 753.020 756.395 756.573 

Nº Pontos 3D 343.949 337.386 339.085 338.960 

Total de Pontos 1.110.264 1.090.406 1.095.480 1.095.533 

Resíduo nos pontos 

(pixel) 
0,230 0,294 0,289 0,293 

Parâmetro 
Resíduos nos Pontos de Apoio (m) 

Sem controle 4 Apoios 8 Apoios 16 Apoios 

Eixo x y x y x y x y 

Média - - -0,0014 0,0007 0,0025 0,0063 -0,0002 0,0039 

RMS - - 0,0108 0,0080 0,0201 0,0320 0,0344 0,0350 

Pontos 3D lidos em 
Pontos 3 D 

Sem controle 4 Apoios 8 Apoios 16 Apoios 

2 Fotografias 284.259 277.891 279.581 279.224 

3 Fotografias 45.806 45.602 45.644 45.730 

4 Fotografias 10.033 10.029 9.997 10.100 

5 Fotografias 3.001 3.010 3.007 3.042 

6 Fotografias 714 718 720 729 

7 Fotografias 130 130 130 129 

8 Fotografias 6 6 6 6 

Total 343.949 337.386 339.085 338.960 

Parâmetro 
Calibração 

Sem controle 4 Apoios 8 Apoios 16 Apoios 

Dist Focal (mm) 4,377 4,387 4,379 4,393 

x0 (mm) 3,125 3,126 3,127 3,127 

y0 (mm) 2,361 2,363 2,364 2,360 

R1 -0,041 -0,041 -0,041 -0,041 

R2 0,019 0,018 0,018 0,018 

R3 0,000 0,000 0,000 0,001 

T1 0,001 0,001 0,001 0,001 

T2 0,002 0,002 0,002 0,002 

 

Ressalta-se que os quatro ortomosaicos foram gerados com os mesmos dados, alterando-

se apenas o número de pontos de apoio usados na sua confecção. Portanto, o GSD e a área do 

mosaico deveriam ser a mesma. Ao analisar o GSD e área recoberta pelo ortomosaico na Tabela 

9, verificou-se que o GSD executado ficou diferente do planejado. O GSD planejado foi de 10 

cm e o executado ficou próximo de 11,3 cm. Quanto maior o número de pontos de apoio, menor 

a área do ortomosaico. Ressalta-se que a variação de área, calculada entre o maior e o menor 
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ortomosaico, de 5.200 m, não é compatível com a variação do GSD. Essa diferença pode ser 

explicada pela maior rigidez dada na posição e atitude de cada fotografia que compõe o bloco, 

ao aumentar o número de pontos de apoio. 

Ao analisar os dados da aerotriangulação, na Tabela 9, observa-se que o aumento do 

número de pontos de controle usados na geração do ortomosaico causou uma redução na 

quantidade total de pontos de ligação usados na aerotriangulação. Em todos os ortomosaicos, a 

quantidade de pontos de ligação identificados em 2 fotografias é quase 4 vezes superior à 

quantidade dos demais pontos. Há apenas dois parâmetros para avaliar a qualidade da 

aerotriangulação, o resíduo e RMS dos pontos de controle e RMS dos pontos de ligação. 

Os parâmetros de calibração da câmera constantes na Tabela 9 divergem entre si. O 

relatório de processamento não informa o sigma a priori ou a posteriori, nem a matriz de 

correlação entre os parâmetros de orientação interior. Com os dados fornecidos no relatório da 

calibração não é impossível saber se as quatro calibrações são estatisticamente iguais. 

O manual da versão anterior do programa Pix4Dmapper, denominada de Pix4UAV, 

relatava que RD1, RD2 e RD3 eram os parâmetros da distorção radial simétrica e os T1 e T2 

os parâmetros da distorção descentrada. Ao atualizar o programa para a versão Pix4Dmapper, 

os parâmetros RD1, RD2 e RD3 tiveram a sua simbologia alterada para R1, R2 e R3 e o manual 

não indica o seu significado. Quer no relatório de processamento ou no manual do programa, 

esses parâmetros são expressos sem unidade de medida. 

Na Figura 37 há três recortes de um mesmo edifício visto em três ortofotos distintas da 

mesma linha de voo. Observa-se que é possível visualizar a lateral do edifício, e que a inclinação 

do prédio é diferente para cada ortofoto e, consequentemente a zona de oclusão é diferente. A 

análise dessas três ortofotos permitiu concluir que o programa Pix4Dmapper utiliza o MDT 

para a geração das ortofotos e por consequência do ortomosaico. Portanto esse programa gera 

ortofoto e não trueortofo ou ortofoto verdadeira. 

 

     
Figura 37. Visualização do mesmo edifício em três ortofotos distintas 
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Todos os ortomosaicos gerados apresentaram problemas de ligação entre as ortofotos, 

como diferenças de tonalidades do mesmo objeto, linhas de junção visíveis, objetos distorcidos 

por erros na geração do MDT. Alguns desses problemas são mostrados na Figura 38. 

 

 
Figura 38. Problemas encontrados nos ortomosaicos 

 

Na Tabela 10 está a média, desvio padrão, maior e menor valor encontrados nas 

discrepâncias entre as coordenadas dos pontos de verificação determinadas com receptor de 

sinais GNSS com as lidas no ortomosaico. 

 

 

Tabela 10. Média, desvio padrão, e máxima e mínima discrepância calculada nos pontos de 

verificação 

Parâmetros 

(m) 

Orotomosaico 

Sem pontos de apoio Com 4 pontos de apoio Com 8 pontos de apoio Com 16 pontos de apoio 

N E h N E h N E h N E h 

Média 1,102 -0,058 -0,330 -0,008 -0,002 -0,053 -0,024 0,010 -0,107 -0,013 -0,029 -0,077 

Desvio 

Padrão 
0,653 0,680 0,441 0,058 0,077 0,262 0,062 0,065 0,273 0,041 0,052 0,164 

Valor 

Máximo 
2,481 1,788 0,752 0,139 0,138 0,459 0,105 0,183 0,346 0,094 0,061 0,304 

Valor 

Mínimo 
-0,035 -0,969 -1,129 -0,147 -0,162 -0,539 -0,143 -0,139 -1,009 -0,098 -0,157 -0,427 

Amplitude 2,516 2,757 1,881 0,286 0,300 0,998 0,248 0,322 1,355 0,192 0,218 0,731 

 

Ao analisar a Tabela 10, pode-se observar que com o aumento do número de pontos de 

apoio há uma diminuição do desvio padrão, indicando que existe uma menor dispersão dos 

dados em relação à média. Essa afirmação é corroborada pela análise da amplitude da variação, 

ao aumentar o número de pontos de apoio a amplitude das discrepâncias diminuem. 
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Os gráficos da Figura 39 foram realizados com base nas discrepâncias calculadas entre as 

coordenadas dos pontos de verificação obtidas com GNSS, e as determinadas no ortomosaico. 

O círculo menor do gráfico possui raio igual do GSD, ou seja, 11 cm e o círculo externo o seu 

dobro. 

Na Figura 39a, observa-se que as discrepâncias planimétricas são maiores no ortomosaico 

sem pontos de apoio. Nota-se que nesse ortomosaico, apenas um ponto dos 46 pontos de 

verificação utilizados teve discrepância inferior a 22 cm. Observe que todas as discrepâncias 

encontradas, exceto uma, estão localizadas a direita do eixo Norte-Sul, ou seja, estão a leste, 

evidenciando um deslocamento do mosaico para o oeste. 

Analisando os gráficos das discrepâncias, observa-se que no ortomosaico gerado com 4 

(Figura 39b) pontos de apoio, os pontos estão distribuídos em todos os quadrantes. Nos 

ortomosaicos gerados com 8 e 16 pontos de apoio (Figura 39c e 39d), observa-se que os pontos 

não estão uniformente distribuídos nos quatro quadrantes do gráfico. Note que no gráfico do 

ortomosaico gerado com 8 pontos de apoio (Figura 39c), há uma maior concentração de pontos 

nos quadrantes pares, podendo esses pontos serem encaixados em um retângulo. No 

ortomosaico gerado com 16 pontos de apoio (Figura 39d), há uma maior concentração de pontos 

abaixo da linha leste-oeste.  

As discrepâncias planimétricas determinas no ortomosaico gerado com 4 pontos de apoio 

são significativamente menores. Nesse ortomosaico existiu 42 pontos de verificação. Desse 

total, 12 pontos tiveram discrepância superior a 11 cm. Isso significa que 71,4% dos pontos de 

verificação tiveram discrepâncias inferiores ao valor do GSD (11 cm) e 28,6% superiores a esse 

valor. Por sua vez, no gráfico das discrepâncias planimétricas determinadas no mosaico gerado 

com 8 pontos de apoio existem 4 pontos com discrepância superior ao GSD (11 cm) e 38 pontos 

com valor a esse. Portanto, 89,5% dos pontos tiveram discrepâncias inferior ao GSD (11 cm) e 

10,5% superior a esse valor. 

Ainda na Figura 39, observe as discrepâncias planimétricas determinadas no ortomosaico 

gerado com 16 pontos de apoio. Nesse ortomosaico existiu 30 pontos de verificação, desses 3 

tiveram discrepância planimétrica superior a 11 cm e 27 tiveram discrepância inferior a esse 

valor. Portanto 10% dos pontos tiveram discrepância superior ao GSD e 90% tiveram 

discrepâncias inferiores ao GSD. 
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Discrepância planimétrica sem pontos de apoio Discrepância planimétrica 4 pontos de apoio 

  
(a) (b) 

 
Discrepância planimétrica 8 pontos de apoio Discrepância planimétrica 16 pontos de apoio 

  
(c) (d) 

Figura 39. Representação das discrepâncias calculadas nos pontos de verificação ou pontos 

de checagem 

 

Em função das discrepâncias planimétricas calculadas para cada ortomosaico, foram 

gerados os vetores representados na Figura 40. A distribuição visual desses vetores pode indicar 

a direção, o sentido e a intensidade da tendenciosidade quando esta for notória. Para facilitar a 

visualização, os vetores foram ampliados 200 vezes no ortomosaico sem pontos de apoio e 800 

vezes nos ortomosaicos com apoio. 
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Ortomosaico sem pontos de apoio Ortomosaico com 4 pontos de apoio 

  
(a) (b) 

  
Ortomosaico com 8 pontos de apoio Ortomosaico com 16 pontos de apoio 

  
(c) (d) 

Figura 40. Vetor das discrepâncias planimétricas calculadas para cada ortomosaico 

 

Como indicado no gráfico da Figura 39a e reforçado no gráfico da Figura 40a, é visível a 

tendência existente no mosaico sem apoio. Infelizmente somente pela análise visual dos 

gráficos da Figura 39b, 39c, 39d, 40b, 40c e 40d, não é possível realizar qualquer afirmação 

sobre a tendenciosidade nos ortomosaicos gerados com pontos de apoio. 

Na Figura 41 estão representadas as discrepâncias altimétricas calculadas entre as 

coordenadas tridimensionais dos pontos de verificação e altitudes dos mesmos pontos lidas nos 

MDS com e sem apoio de campo. 

É evidente que há uma tendência nas discrepâncias da altitude no ortomosaico sem apoio 

(Figura 41a). Observa-se que nesse ortomosaico a superfície de referência vertical foi rebaixada 

em aproximadamente 0,5 metros. Dos 28 pontos de verificação, 17 pontos (60,7%) 

apresentaram discrepâncias negativas, enquanto 11 (39,3%) pontos apresentaram discrepâncias 

positivas. Ao analisar os gráficos dos MDS gerados com pontos de apoio (Figuras 41b, 41c e 

41d), nota-se que a medida em que a quantidade de pontos de apoio aumenta a discrepância 

altimétrica diminui, ou seja, a superfície de referência tende a ser elevada. Pela média e desvio 
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padrão das discrepâncias altimétricas apresentadas na Tabela 10, fica notório que o MDS gerado 

com 16 pontos de apoio ficou mais próximo da superfície real. Porém apenas com esses dados 

não é possível afirmar se no MDS gerado com pontos de apoio possui ou não tendenciosidade. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 41. Representação das discrepâncias altimétricas (MDS) calculadas nos pontos de 

verificação 

 

Na Figura 42 é apresentado o MDS com 16 pontos de apoio, que indica com maior 

fidelidade a superfície real da área imageada. 

 

 
Figura 42. Ortomosaico gerado com 16 pontos de apoio 
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A análise da precisão foi realizada comparando-se o desvio padrão das discrepâncias, em 

ambos os eixos, com o desvio padrão esperado. Com os dados das discrepâncias em todos os 

ortomosaicos realizou-se o cálculo do qui-quadrado considerando-se uma carta Classe A na 

escala de 1/250 para o ortomosaico com 16 pontos de apoio, 1/300 para o ortomosaico com 8 

pontos de apoio, 1/350 para o ortomosaico com 4 pontos de apoio e 1/3000 para o ortomosaico 

sem pontos de apoio. Na Tabela 11, estão os valores do qui-quadrado calculado para cada 

mosaico bem como o valor tabelado com nível de confiança de 90% com determinado grau de 

liberdade. Os valores do grau de liberdade (n-1) variaram de acordo com o tamanho de cada 

amostra analisada, ou seja, do número de pontos de verificação em cada ortomosaico. 

Analisando o qui-quadrado da Tabela 11, verifica-se que o qui-quadrado tabelado é maior 

que o qui-quadrado calculado para os dois eixos (E e N), nos quatro ortomosaicos (com e sem 

pontos de apoio). Portanto, pode-se dizer que esses ortomosaicos atendem ao PEC com 90% de 

nível de confiança, como Classe A para as escalas testadas. 

 

Tabela 11. Qui-amostrais calculados para os eixos E e N e o qui-quadrado tabelado 

( 90%  ) 

Ortomosaico 
2ˆ E   2ˆ N   (n-1) 

( 1)2 n




 Classificação Escala 

Sem ponto de apoio 51,37 47,35 45 57,51 Classe A 1/3000 

Com 4 pontos de apoio 44,20 25,25 41 52,95 Classe A 1/350 

Com 8 pontos de apoio 38,09 35,68 37 48,36 Classe A 1/300 

Com 16 pontos de apoio 27,81 17,10 29 39,09 Classe A 1/250 

 

A análise de tendência verifica se estatisticamente a média das discrepâncias pode ser 

considerada igual a zero. Essa análise foi realizada pela distribuição t de Student analisando as 

hipóteses propostas na Tabela 08. Se o valor tabelado para a distribuição t de Student for maior 

que o calculado para ambos os eixos (E e N), aceita-se a hipótese que a média das discrepâncias 

pode ser estatisticamente considerada igual a zero; caso contrário, rejeita-se essa hipótese. Os 

valores calculados para a distribuição t de Student, com nível de confiança de 90%, com as 

discrepâncias de cada ortomosaico e MDS, e grau de liberdade em cada mosaico, estão na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12. Cálculo dos valores da distribuição t de Student para cada ortomosaico ( 90%  ) 

Ortomosaico 
( 1)ˆ nt E

   ( 1)ˆ nt N

    (n-1) 
( 1)nt
  Classificação 

Sem ponto de apoio 0,58 11,32 5,03 45 1,68 Com tendência 

Com 4 pontos de apoio 0,16 0,86 1,30 41 1,68 Sem tendência 

Com 8 pontos de apoio 0,95 2,34 2,39 37 1,69 Com tendência 

Com 16 pontos de apoio 3,05 1,72 2,53 29 1,70 Com tendência 

 

( 1)ˆ  nt h
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Analisando a Tabela 12, percebe-se que somente no ortomosaico gerado com 4 pontos de 

apoio os valores de t de Student calculados foram inferiores ao tabelado, portanto esse foi o 

único ortomosaico que não apresentou tendenciosidade. 

A princípio parece que os dados ou a análise estatística estão inconsistentes, pois se com 

um menor número de pontos de apoio o ortomosaico foi gerado sem tendenciosidade, como 

pode ao aumentar o número de pontos de apoio e consequentemente a precisão do ortomosaico 

surgir tendência. 

A explicação para esse fato é muito simples. Note na Tabela 12, que ortomosaico gerado 

com 8 pontos de apoio apresentou tendenciosidade somente no eixo N e o ortomosaico gerado 

com 16 pontos de apoio apresentou tendenciosidade nos dois eixos. Os parâmetros de 

orientação exterior (posição e atitude da câmara) são obtidos de forma direta pelo GPS e sistema 

inercial instalados a bordo do VANT. Porém, como citado anteriormente, esses parâmetros 

possuem baixa precisão e entram na aerotriangulação com baixo peso, ou seja, o ajustamento 

realizado possui liberdade de alterar a posição e a atitude da câmera para ajustar os feixes de 

raios oriundos dos diversos pontos de ligação, passagem, controle ou verificação. Ressalta-se 

que nessa versão do Pix4Dmapper, o operador não tem liberdade de alterar o peso de injunção 

das coordenadas dos pontos de apoio. O padrão de peso adotado no programa é 5 cm, precisão 

esta muito inferior à dos milímetros encontrados na determinação dos pontos de apoio. 

Ao aumentar o número de pontos de apoio, o bloco se torna mais rígido, apesar da baixa 

precisão atribuída às coordenadas dos pontos de apoio. Pois o ajustamento passa a fixar mais 

pontos no solo e simultaneamente deve determinar a posição e atitude da câmera para posicionar 

corretamente todos os raios oriundos dos objetos imageados. Assim o bloco tende a ficar na sua 

posição correta em relação aos pontos de controle. Vale lembrar que o peso dessas coordenadas 

é o inverso de sua precisão.  

O ortomosaico sem pontos de apoio possui tendenciosidade de aproximadamente 5,8 cm 

no eixo E, 1,10 m no eixo N e de 33 cm no eixo Z. O ortomosaico com 8 pontos de apoio não 

apresentou tendenciosidade no eixo E e possui tendenciosidade de aproximadamente 2,4 cm no 

eixo N e de 10,7 cm no eixo Z. O ortomosaico com 16 pontos de apoio possui tendenciosidade 

de aproximadamente 2,9 cm no eixo E, 1,3 cm no eixo N e de 7,7 cm no eixo Z. Observe que a 

tendenciosidade quer no mosaico com 8 ou 12 pontos de apoio é pequena, em ambos os casos 

inferior a 3 cm. Na Figura 43 está o ortomosaico gerado com 16 pontos de apoio. 

 



79 

 

 

 
Figura 43. Ortomosaico gerado com 16 pontos de apoio 

 

7.2. CIDADE DE GOIÁS 

 

O aéreo levantamento realizado na parte histórica da  cidade de Goiás foi feito em parceria 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Goiás. Segundo a Secretaria de 

Estado de Planejamento, SEPLAN (2006), a cidade histórica de Goiás está localizada na Região 

Noroeste do estado de Goiás e foi fundada em 1727 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da 

Silva Filho, inicialmente denominada de Arraial de Sant’Anna. Em 1739, Dom Luiz de 

Mascarenhas elevou o Arraial de Sant’Anna à categoria de vila, passando a ser chamada de Vila 

Boa de Goyaz (grafia original). Em 1748, com a criação da província de Goiás, a vila foi elevada 

à condição de cidade e capital da mesma. A cidade de Goiás foi a capital do estado por 189 

anos. Em 1937 a capital foi transferida para a cidade de Goiânia (LEMES, 2009; CARVALHO, 

2014). 

Em dezembro de 2001 o centro histórico da cidade de Goiás recebeu da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) o título de Patrimônio Histórico 

da Humanidade (DELGADO, 2005). Em janeiro de 2002, a cidade foi castigada por fortes 

chuvas, causando o transbordamento das águas do Rio Vermelho, o qual corta a cidade, 

ocasionando a destruição de vários monumentos históricos do município. Afim de contribuir 

com um melhor entendimento do uso e ocupação do solo e a distribuição do patrimônio 

histórico, foi realizado o aéreo levantamento com o VANT da Universidade Federal de 
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Goiás/LAPIG. Desse modo, a universidade cumpre o seu papel social e ambiental, e ao mesmo 

tempo difunde a tecnologia e aprimora os conhecimentos acerca do VANT, validando a sua 

utilização. O bloco fotogramétrico teve 9 faixas, com 62 fotografias, recobrindo 889,39 ha (ou 

8,89 km2), de relevo ondulado e desnível máximo de 95 metros. O voo foi planejado para ter 

recobrimento lateral de 40% e longitudinal de 70%, com Ground Sampling Distance (GSD) de 

20 cm, com o voo a 662 metros acima do solo. Porém, o voo foi executado a 716 metros acima 

do solo e o GSD executado ficou com 25 cm. Nesse caso, cada fotografia recobriu 

aproximadamente 1000 x 7500 m, ou seja, 75 ha. O recobrimento de 40% se deu no menor lado 

da fotografia. 

O ponto base foi escolhido em função de sua posição estratégica, localizado a cerca de 

1.300 m do centro da área imageda, e composto por um campo gramado que possui dimensões 

de aproximadamente 50 x 90 m, sem grandes obstáculos que pudessem interferir na decolagem 

e aterrissagem do VANT.  

Na Figura 44, ao centro há uma imagem de satélite com a área escolhida para o 

lançamento do VANT, nas laterais dessa imagem há quatro fotografias panorâmicas, tomadas 

nas direções norte, leste, sul e oeste, para se ter uma visão de 360º do ponto base, local de 

decolagem e pouso do VANT. 

 

 
Figura 44. Ponto base utilizado para o lançamento e pouso do VANT 
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Na área de estudo foram implantados 38 alvos pré-sinalizados, sendo 8 utilizados como 

ponto de controle ou apoio e 30 com pontos de verificação ou checagem. Esses alvos foram 

uniformemente distribuídos por toda a área imageada, possibilitando verificar a precisão e a 

acurácia dos ortomosaicos e MDS gerados. 

O modelo do alvo pré-sinalizado foi adaptado dos modelos sugeridos por Wolf (2004) e 

Ministério do Exército (1984). O modelo usado foi um círculo, porém sem as faixas laterais, 

para minimizar a poluição visual, pois parte das ruas da cidade foi tombada pela UNESCO. No 

terreno, os alvos foram materializados por uma circunferência com 60 centímetros de diâmetro 

pintada diretamente sobre o solo com tinta PVA ou cal. Na imagem, o alvo foi representado por 

uma matriz de 3x3 pixel. A Figura 45 ilustra um alvo pré-sinalizado sendo rastreado e seu 

homólogo na fotografia aérea.  

 

 
Figura 45. Alvo pré-sinalizado sendo rastreado e seu homólogo na fotografia aérea 

 

As coordenadas tridimensionais dos 38 alvos pré-sinalizados foram obtidas com um par 

de receptores de sinais GNSS da marca Topcon, modelo Hiper Lite+, configurado com máscara 

de elevação de 15º e taxa de gravação de 1 segundo. O método de levantamento utilizado foi o 

estático rápido, com tempo de ocupação de aproximadamente 5 minutos em cada ponto. O 

receptor denominado base foi instalado sobre a estação altimétrica RN 701-Z, pertencente ao 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), localizada na Praça Dr. Tasso de Camargo, próximo ao 

Coreto, no Centro da cidade. A estação possui tronco piramidal retangular de concreto, medindo 

30 x 30 cm no topo, aflorando 49 cm da base e possui chapa de metal estampada: RN 701-Z 

(IBGE, 2014). O tempo de ocupação da base foi de aproximadamente 6 horas. 

Foram utilizadas as estações situadas nas cidades de Brasília-DF (BRAZ) e de Goiânia-

GO (GOGY), pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), para 
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determinar as coordenadas da base. Os dados foram processados no Datum SIRGAS 2000 - 

sistema de projeção UTM, zona 22, meridiano central -51º. 

A maior linha de base (distância entre o receptor móvel e o receptor base) foi de 1.989,87 

metros, enquanto que o maior RMS foi de 2,8 cm para a altitude. 

Nesse trabalho foram gerados dois ortomosaicos distintos. O primeiro não utilizou 

nenhum ponto de apoio no solo, ou seja, o ortomosaico foi gerado utilizando somente os 

parâmetros de orientação exterior oriundos do sistema de navegação e do sistema inercial 

instalados no VANT. O segundo ortomosaico foi gerado utilizando oito pontos de apoio ou 

controle em solo em conjunto com os parâmetros de orientação exterior obtidos de forma direta. 

Na Figura 46 está a localização da área de estudo e o ortomosaico com a distribuição dos 

38 alvos pré-sinalizados. Os triângulos vermelhos indicam os pontos de controle e os círculos 

verdes os pontos de verificação. 

 

 
Figura 46. Localização dos alvos pré-sinalizados de apoio e de verificação 

 

Tanto o ortomosaico como o MDS foram produzidos automaticamente, sem qualquer 

processo de edição ou filtragem. Para não alterar o tamanho da amostra ou a distribuição e a 

posição dos pontos de verificação, os oito pontos de apoio não foram empregados para a 

verificação no ortomosaico e MDS produzidos sem pontos de apoio. Desse modo, manteve-se 

os mesmos pontos utilizado para avaliar a precisão e a acurácia dos ortomosaicos e MDS. 

A precisão e a acurácia dos ortomosaicos e MDS foram avaliadas pelas discrepâncias 

calculadas entre as coordenadas tridimensionais dos pontos de verificação, obtidas com 

receptor de sinais GNSS, com as coordenadas (E e N) e altitudes (h) dos mesmos pontos lidas 
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nos ortomosaicos e MDS, respectivamente. Nessa comparação, consideraram-se as 

coordenadas tridimensionais obtidas com receptor GNSS como sendo a verdade terrestre, isto 

é, isentas de erro. 

 

7.2.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O programa Pix4D mapper sempre realiza uma autocalibração simultaneamente com a 

aerotriangulação. Após o processamento das fotografias no Pix4Dmapper, com a geração das 

ortofotografias, dos ortomosaicos e MDS, constatou-se que o GSD executado foi de 25 cm e, 

portanto, diferente do GSD planejado de 20 cm. Isso ocorreu porque o voo foi executado a 716 

metros acima do solo, e não a 662, como o planejado. Não encontrou-se uma explicação 

plausível para justificar a alteração da altura de voo do Swinglet CAM. 

Ao verificar os resultados das duas autocalibrações da câmera, percebeu-se uma diferença 

de 2 micra na distância focal calibrada, 2 micra no afastamento do ponto principal no eixo X e 

3 micra no eixo Y. Os parâmetros da distorção radial simétrica apresentaram diferença na quinta 

casa decimal. Não realizou-se nenhum teste estatístico para saber se essas diferenças foram 

significativas. Portanto, nesse trabalho, as duas calibrações da câmera foram consideradas 

iguais. 

Os ângulos de Euler ou atitude variaram de -7° a 13° para ômega, de -9° a 10° para phi e 

de 35º para kappa e a altitude de voo teve variação máxima de 68 metros. A variação da atitude 

indica que o VANT não possui a estabilidade recomendada para a aerofotogrametria 

convencional. Apesar da grande variação da atitude da câmera, não existiram regiões do 

ortomosaico e do MDS que não aparecessem em pelo menos três fotografias. Todo o 

processamento foi executado em aproximadamente duas horas. Esse tempo é muito inferior se 

esse mesmo trabalho fosse realizado em um programa de fotogrametria convencional. 

A Tabela 13 apresenta as discrepâncias das coordenadas tridimensionais dos alvos pré-

sinalizados obtidas com receptor de sinais GNSS e de suas homólogas lidas nos ortomosaicos 

e MDS, com e sem pontos de apoio. 
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Tabela 13. Discrepâncias das coordenadas tridimensionais dos alvos pré-sinalizados obtidas 

por receptor de sinais GNSS e de suas homólogas lidas nos ortomosaicos e MDS, com e sem 

pontos de apoio 

Alvo 
Ortomosaico e MDS sem apoio Ortomosaico e MDS com apoio

N E h N E h 

01 2,49 2,20 4,09 0,48 -0,02 -0,33 

02 1,76 2,53 4,05 0,18 0,11 -0,38 

03 2,29 2,52 3,00 0,43 -0,06 -0,81 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

28 2,05 2,49 3,19 0,23 -0,02 0,23 

29 2,41 3,27 -0,08 -0,21 -0,26 -0,52 

30 2,67 2,75 2,10 0,20 -0,08 -0,04 

 

Na Tabela 14 está a média, o desvio padrão e a maior e menor discrepância calculada pela 

diferença de coordenadas nos pontos de verificação. 

 

Tabela 14. Média, desvio padrão e a maior e menor discrepância calculada pela diferença de 

coordenadas nos pontos de verificação 

Parâmetros (m) 
Sem pontos de apoio Com 8 pontos de apoio 

N E h N E h 

Média 2,22 2,16 2,83 0,02 -0,04 -0,27 

Desvio Padrão 0,56 0,50 1,70 0,26 0,20 0,28 

Valor Máximo 3,28 3,37 4,91 0,48 0,48 0,53 

Valor Mínimo 0,87 1,17 -1,40 -0,59 -0,56 -0,81 

Amplitude 2,41 2,20 6,31 1,07 1,04 1,34 

 

Observa-se na Tabela 14 que, no ortomosaico gerado com pontos de apoio, a média das 

discrepâncias das coordenadas planialtimétricas foi 54 vezes menor no eixo E, 111 vezes menor 

no eixo N e 10 vezes menor no eixo Z, em relação à média das discrepâncias das coordenadas 

planialtimétricas do ortomosaico sem apoio. 

No ortomosaico apoiado, o desvio padrão das coordenadas planialtimétricas foi menor 

que as do ortomosaico sem apoio. Pode-se afirmar que o ortomosaico com apoio apresentou 

maior uniformidade de seus dados, ou seja, possui menor variação amostral. Isso pode ser 

comprovado analisando as amplitudes das discrepâncias das amostras. Observe que a amplitude 

da discrepância planimétrica no ortomosaico sem controle é o dobro do ortomosaico controlado 

e a altitude é cinco vezes maior. 

Com os dados das discrepâncias planimétricas obtidas na Tabela 4, foram confeccionados 

os gráficos representados nas Figuras 46 e 47. Ressalta-se que ambos os ortomosaicos e MDS 

possuem os mesmos 30 pontos de verificação. 
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Para avaliar a precisão obtida em cada ortomosaico em relação ao GSD, foram gerados 

os gráficos representados na Figura 47. Nessa figura, o círculo maior, representado na cor 

vermelha, corresponde ao dobro do valor do GSD executado, enquanto o círculo menor, 

representado na cor azul, corresponde ao valor do GSD. Analisando o gráfico da Figura 47 para 

o ortomosaico sem pontos de apoio, perceber-se que nenhuma das discrepâncias planimétricas 

ficou no interior de qualquer círculo, permitindo concluir que esse ortomosaico possui 

tendência planimétrica. Além disso, nota-se que os pontos ficaram dispersos, indicando a 

ausência de precisão, apontada anteriormente pelo elevado desvio padrão nos eixos E e N. 

 

  
(a) (b) 

Figura 47. Representação das discrepâncias planimétricas calculadas nos pontos de 

verificação para ambos ortomosaicos (sem e com pontos de apoio) 

 

No gráfico da Figura 47 inerente ao ortomosaico gerado com pontos de apoio, nota-se 

que 15 pontos (50,0%) ficaram com discrepância planimétrica menor ou igual ao valor do GSD; 

11 pontos (36,7%) ficaram com discrepância planimétrica entre o valor do GSD e seu dobro, e 

4 pontos (13,3%) ficaram com discrepância planimétrica ligeiramente maior do que o dobro do 

valor do GSD. 

Em função das discrepâncias planimétricas calculadas para cada ortomosaico, foram 

gerados os vetores representados na Figura 48. A análise desses vetores possibilita identificar 

a direção, o sentido e a intensidade da tendenciosidade. 

Ao analisar os vetores do ortomosaico sem pontos de apoio, da Figura 48a, fica evidente 

que a tendenciosidade possui direção predominante de aproximadamente de 45º e sentido NE. 

Nota-se que a vetores não apresentaram uma intensidade (comprimento) constante. Isso indica 

que a tendenciosidade não foi igual para todas as partes do ortomosaico. 
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(a) (b) 

Figura 48. Representação das discrepâncias planimétricas para ambos ortomosaicos (sem e 

com pontos de apoio) 

 

Ainda na Figura 48b, nota-se que no ortomosaico com apoio, a direção, o sentido e a 

intensidade dos vetores são aleatórios. Esse fato corrobora com a ideia de que as discrepâncias 

planimétricas não possuem um sentido e direção de deslocamento predominante, porém, não é 

possível afirmar que esses dados não possuam alguma tendência. 

A precisão altimétrica esperada em ambos os ortomosaicos seria menor ou igual a 10 

centímetros. Esse valor foi calculado pela aplicação da Equação 15. Porém, essa precisão não 

foi obtida em nenhum dos MDS processados, pois a média das discrepâncias altimétricas foi 

superior a esse valor. 

Na Figura 49 estão representados os gráficos das discrepâncias altimétricas obtidas entre 

as altitudes do MDS com e sem pontos de apoio. É notória a tendência nas discrepâncias da 

altitude no ortomosaico sem apoio. Observa-se que a superfície de referência vertical foi 

rebaixada em aproximadamente 2,80 metros. Dos 30 pontos de verificação, somente 4 

apresentaram discrepâncias negativas (ponto 14, 15, 18 e 22), enquanto 26 pontos apresentaram 

discrepância igual ou superior a 2 metros. 

Ao analisar o gráfico das discrepâncias altimétricas do MDS gerado com pontos de apoio 

da Figura 49, nota-se que a superfície de referência altimétrica foi elevada, pois 4 discrepâncias 

apresentaram valores positivos (ponto 12, 16, 17 e 28). Pela média e desvio padrão das 

discrepâncias altimétricas apresentadas na Tabela 5, fica notório que o MDS gerado com pontos 

de apoio ficou mais próximo da superfície real. 
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(a) (b) 

Figura 49. Representação das discrepâncias altimétricas nos MDS calculadas nos pontos de 

verificação 

 

Na Figura 50 é apresentado o MDS com apoio, o qual indica maior fidelidade com a 

superfície real da área imageada. 

 

 
Figura 50. Modelo Digital de Superfície gerada com pontos de apoio 

 

A análise da precisão foi realizada comparando-se o desvio padrão das discrepâncias, em 

ambos os eixos, com o desvio padrão esperado. Com os dados das discrepâncias nos dois 

ortomosaicos, realizou-se o cálculo do qui-quadrado, considerando-se uma carta Classe A na 

escala de 1/1.125 para o ortomosaico com pontos de apoio e 1/2.500 para o ortomosaico sem 

pontos de apoio. Esses valores estão na Tabela 15. O qui-quadrado tabelado foi determinado 

com nível de confiança de 90% com 29 grau de liberdade. 

 

 

 



88 

 

 

Tabela 15. Qui-amostrais calculados para os eixos E, N e Z e qui-quadrado tabelado 

( 90%  , 29  ) 

Ortomosaico       
Classificação 

Planimétrica 
Escala 

Sem apoio 34,63 28,99 204,39 29 39,09 Classe A 1/2.500 

Com apoio 20,64 33,53 21,35 29 39,09 Classe A 1/1.125 

 

Analisando o qui-quadrado da Tabela 6, verifica-se que o qui-quadrado tabelado é maior 

que o qui-quadrado calculado para os dois eixos (E e N), nos dois ortomosaicos (com e sem 

pontos de apoio). Portanto, pode-se dizer que esses ortomosaicos atendem ao PEC com de nível 

de confiança de 90%, como Classe A para as escalas testadas. 

Na análise de tendência, verificou-se se estatisticamente a média das discrepâncias pode 

ser considerada igual a zero. Essa análise foi realizada pela distribuição do teste t de Student, 

observando-se as hipóteses propostas na Tabela 8. Se o valor tabelado para a distribuição do 

teste t de Student for maior que o calculado para ambos os eixos (E e N), aceita-se a hipótese 

que a média das discrepâncias pode ser considerada estatisticamente igual a zero. Os valores 

calculados para a distribuição do teste t de Student, com nível de confiança de 90%, e 29 grau 

de liberdade, incluindo as discrepâncias de cada ortomosaico e MDS, estão na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Cálculo dos valores da distribuição do teste t de Student para cada ortomosaico  

( 90%  , 29  ) 

Ortomosaico       
Classificação 

Planimétrica 

Sem apoio 20,73 21,94 8,37 29 1,70 Com tendência 

Com apoio 1,18 0,39 5,14 29 1,70 Sem tendência 

 

Analisando a Tabela 7, percebe-se que, somente no ortomosaico gerado com 8 pontos de 

apoio, os valores do teste t de Student calculados foram inferiores ao tabelado nos eixos E e N; 

portanto, esse ortomosaico não apresenta tendenciosidade nesses eixos. No entanto, esse 

ortomosaico, apresentou tendenciosidade de aproximadamente 27,3 cm no eixo Z. 

O ortomosaico sem pontos de apoio possui tendenciosidade de aproximadamente 2,23 m 

no eixo E, 2,16 m no eixo N e de 2,75 m no eixo Z. Mesmo corrigindo a tendenciosidade desse 

ortomosaico, quer planimétrica ou altimétrica, não houve alteração na escala de representação 

para obter um produto Classe A. Portanto, o ortomosaico e o MDS gerado sem ponto de apoio 

não apresentou coerência relativa entre os dados com escala maior que 1/2.500. 

2ˆ  E 2ˆ  N 2ˆ  h
( 1)2 


n

( 1)ˆ  nt E

( 1)ˆ  nt N

( 1)ˆ  nt h

( 1)nt
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8. CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DA ESCALA E ILUMINAÇÃO SOLAR NOS MOSAICOS 

AEROFOTOGRAMÉTRICOS E ACOMPANHAMENTO FENOLÓGICO EM ÁREAS 

RURAIS  

 

A crescente miniaturização de componentes eletrônicos, propiciada pelo constante 

avanço e aprimoramento tecnológico, juntamente com a redução dos custos de equipamentos 

eletrônicos, vêm contribuindo para o aumento do uso de VANT em áreas agrícolas. O principal 

produto obtido com o VANT são as fotografias de alta resolução espacial e temporal, que são 

de fundamental importância para o monitoramento estratégico, pois sua análise permite 

encontrar falhas e diferentes padrões em áreas cultivadas. 

A gama de aplicações para as fotografias obtidas com VANT na agricultura é bem ampla, 

principalmente para cadastros rurais, mapeamento e monitoramento de lavouras, avaliação de 

áreas cultivadas, análise da uniformidade na irrigação, estimativas do volume de produção, 

índice de doenças e pragas, problemas de aplicação de herbicidas e fertilizantes, dentre outros 

(JORGE e TRINDADE, 2002). 

Neste capítulo são apresentados os trabalhos realizados em duas áreas de cultivo. A 

primeira área analisada é uma plantação de cana-de-açúcar, localizada no munícipio de Edéia-

GO; a segunda é área de cultivo de milho, localizada nas dependências no Campus Samambaia 

da Universidade Federal de Goiás. 

Na área de cultivo de cana-de-açúcar foi analisada a existência de falhas de plantio, bem 

como a influência da altitude de voo (diminuição da escala) nos ortomosaicos gerados. 

Na área de cultivo de milho foi monitorado o ciclo vegetativo da cultura, utilizando-se o 

índice de vegetação. 

 

8.1. ÍNDICE DE VEGETAÇÃO 

 

A resposta espectral da vegetação pode ser observada por índices, Sendo o mais utilizado 

na literatura o Normalized Difference Index Vegetation (NDVI). O NDVI é calculado com os 

valores digitais captados nas bandas do infravermelho e vermelho, do espectro eletromagnético. 

Pelos índices de vegetação é possível analisar aspectos relativos à atividade fotossintética 

que as plantas realizam, sendo assim, a saúde da planta é um dos fatores que podem ser 

analisados por esses índices. 
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Tamanha é a relação entre o índice de vegetação calculado por imagens e a saúde da 

planta, que Rocha et al. (2009) propuseram o uso de tais índices como parâmetro para o 

planejamento do manejo do solo. Neste trabalho os autores apontam a relação do índice com a 

produção da cultura. Essa relação com a produção é abordada também em outros estudos, 

principalmente para estimativas de produção agrícola (FONTANA e BERLATO, 1998; RIZZI 

e RUDORFF, 2007; SUGAWARA, 2002). 

A câmera acoplada ao VANT utilizada neste trabalho foi uma câmera digital 

convencional, ou seja, ela possui a capacidade de captar informações apenas na região do visível 

do espectro eletromagnético. Por isso adotou-se o índice Modified Photochemical Reflectance 

Index (MPRI), proposto por Yang, Willis e Muller (2008). 

Linhares et al. (2013a e 2013b) fizeram uma análise desse índice, comparando-o ao 

consagrado NDVI, entre imagens orbitais (imagens de satélite) e também entre imagens aéreas 

(utilizando-se VANT). A correlação encontrada pelos autores foi de 85% no primeiro caso, e 

de 91,2 % no segundo caso, permitindo, portanto, a conclusão de que o MPRI se aproxima do 

NDVI, e pode ser utilizado como indicador vegetativo. O MPRI pode ser calculado pela 

Equação 16. 

 

 
 

 

G R
MPRI

G R




  
(16) 

 

Onde:  

G – informação espectral na região visível correspondente ao verde (495–570 nm); e  

R – informação espectral na região visível correspondente ao vermelho (620–750 nm).  

 

Essa equação gera um índice que varia de -1 a 1. Quanto maior o valor do índice maior a 

presença de vegetação. 

O programa utilizado para a obtenção no MPRI foi o ENVI versão 5.1 

 

8.2. CANA-DE-AÇÚCAR 

 
Com a utilização do VANT Swinglet CAM, com uma câmera digital convencional 

acoplada à sua estrutura, realizou-se o imageamento aéreo de uma parte da uma área cultivada 

com cana-de-açúcar localizada no município de Edéia-GO. O intuito desse trabalho foi buscar 
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um entendimento mais detalhado sobre as relações entre alguns parâmetros relativos ao 

monitoramento de áreas agrícolas com VANT. 

Os parâmetros analisados foram: a influência de diferentes altitudes de voo no MPRI 

calculado a partir de ortomosaicos sem controle gerados com fotografias de resoluções espaciais 

distintas; e a possível influência da iluminação solar nos resultados do MPRI. 

Os ortomosaicos sem controle foram gerados sem a utilização de pontos de apoio no 

terreno, sendo que os parâmetros de atitude e a posição da câmera foram obtidos de forma direta 

pelo sistema inercial (IMU) e GPS instalados a bordo do VANT. 

O trabalho de campo foi realizado em quatro baterias de voos, duas no período matutino 

e duas no período vespertino, propiciando um aproveitamento máximo da variação da 

intensidade de radiação solar ao longo de um dia. Foram realizados três voos em cada bateria, 

o primeiro com GSD planejado de 5 cm, o segundo com 10 cm, e o terceiro com 20 cm. As 

alturas do VANT acima do solo para a obtenção desses tamanhos de GSD foram: 165, 331 e 

662 metros respectivamente.Todos os voos foram planejados para terem superposição 

longitudinal de 70% e lateral de 30%. 

A área útil de cada fotografia, área imageada pela fotografia considerando a superposição 

lateral e longitudinal, com GSD de 5 cm, 10 cm e 20 cm seria respectivamente de 0,63 ha, 2,52 

ha e 10,08 ha. Observe que ao duplicar o GSD a área é quadruplicada e ao ampliar o GSD 

quatro vezes a área é multiplicada por 16. Portanto, ao ampliar ou reduzir o tamanho do GSD a 

área imageada aumentará ou reduzirá em uma progressão geométrica cuja razão é 2. 

A área de cultivo de cana-de-açúcar, ou seja, a área de estudo, possui aproximadamente 

25 ha. Portanto, para recobrir essa área, seriam necessárias 40 fotografias com GSD de 5 cm, 

(4 faixas com 10 fotografias por faixa); 10 fotografias com GSD de 10 cm (2 faixas com 5 

fotografias em cada faixa); e 3 fotografias com GSD de 20 cm (1 faixa com 3 fotografias). 

Porém, o programa Pix4Dmapper, não processa somente uma faixa de voo. Então para manter 

a mesma superposição longitudinal e lateral, o retângulo envolvente do voo com GSD de 20 

cm foi ampliado, passando a ter 2 faixas com 4 fotografias por faixa. 

Os voos foram realizados no dia 18 de outubro de 2014. As temperaturas máxima e 

mínima registradas nesse dia, durante os horários de voo, foram de 38 e 35 graus, sendo esse 

dia considerado um dos mais quentes do ano de 2014 no estado de Goiás. 

Considerando um período de iluminação solar de aproximadamente 12 horas, das 06:00h 

às 18:00h (com 6 horas antes do meio-dia, décima segunda hora do dia, e 6 horas após o meio-

dia), a primeira bateria de voos foi realizada no início do período matutino, e a segunda bateria 
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realizada próxima à segunda metade desse período. A terceira bateria de voos foi realizada no 

início do período vespertino e a quarta bateria realizada na segunda parte deste período. 

 

8.2.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram efetuadas 19 tentativas de voo, das quais 12 foram realizadas com sucesso e 7 

foram abortadas devido à velocidade do vento superior a 7m/s (limite suportado pelo Swinglet 

CAM). Desses 12 voos, somente em quatro foi possível gerar o ortomosaico usando todas as 

fotografias tomadas e três usando 50% ou mais dessas fotografias. Nesse trabalho esses 

ortomosaicos foram considerados satisfatórios. Em três voos, foi possível gerar um ortomosaico 

parcial com menos de 50% das fotografias tomadas. Esses ortomosaicos foram classificados 

como não satisfatórios, pois a quantidade de fotografias mosaicadas foi ínfima. Em dois voos, 

o programa sequer conseguiu executar alguma etapa do processamento, indicando erro por não 

existir fotografias no bloco. 

Segundo o manual do Pix4Dmapper, caso em uma fotografia não existam pelo menos 

2000 pontos de passagem, ela é eliminada do processamento.  

Os pontos de passagem são feições que podem ser representadas por um ponto e para 

serem considerados válidos, devem ser identificados em duas ou mais fotografias, também 

conhecidos por pontos homólogos. Sem os pontos de ligação, o programa é incapaz de 

descrever e ajustar a correta trajetória que o feixe de luz realizou do espaço objeto até o espaço 

imagem e, portanto, não há como realizar a aerotriangulação, a determinação do MDT e a 

geração de mosaicos. 

No Quadro 01 são apresentadas as baterias de voo realizadas no período matutino e 

vespertino, o horário inicial e final de cada bateria, o tamanho do GSD de cada voo e a 

classificação do voo conforme o mosaico gerado. A cor verde indica que o mosaico foi gerado 

satisfatoriamente, a cor cinza que o mosaico foi não foi satisfatório e a cor vermelha que o 

mosaico não foi processado. 
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Quadro 01. Baterias de voos executados nos 

períodos matutino e vespertino 
 

P
er

ío
d

o
 M

a
tu

ti
n

o
 06:00 às 07:00 09:00 às 10:00 

 

Voo 1 – 5 cm Voo 4 – 5 cm 

Voo 2 – 10cm Voo 5 – 10 cm 

Voo 3 – 20cm Voo 6 – 20 cm 

V
es

p
er

ti
n

o
 13:00 às 14:00 16:00 às 17:00 

Voo 7 – 5cm Voo 10 – 5cm 

Voo 8 – 10 cm Voo 11 – 10cm 

Voo 9 – 20 cm Voo 12 – 20 cm 
  

Nota:  Mosaicos gerados satisfatoriamente.  

  Mosaicos gerados com grande deficiência de informações. 

  Erro ao gerar os mosaicos.  

 

Na Tabela 17 é apresentada a quantidade total de fotografias obtidas nos voos e a 

porcentagem de aproveitamento dessas fotografias durante a geração dos ortomosaicos.  

 

Tabela 17. Porcentagem de fotografias utilizadas na geração dos ortomosaicos em 

função do tamanho do GSD 

Período Horário 

GSD 

5 cm 10 cm 20 cm 

T.F. Ap. T.F. Ap. T.F. Ap. 

Matutino 
06:00 às 07:00 40 50% 11 100% 8 100% 

09:00 às 10:00 40 15% 14 42% 8 50% 

Vespertino 
13:00 às 14:00 32 12% 12 - 7 77% 

16:00 às 17:00 33 - 12 100% 9 100% 
Nota: T.F. = Total de Fotografias; e 

Ap. = Aproveitamento. 
 

Com base nos dados apresentados na Tabela 17 e no Quadro 01, nota-se que os voos 

executados no início do período matutino e no final do período vespertino apresentaram um 

aproveitamento maior do número total de fotografias. Nesses períodos a atividade atmosférica, 

principalmente o vento, está mesmo ativa e, portanto, o voo fica submetido a menos turbulência. 

Além disso, o vento movimenta com muita facilidade as folhas da cana-de-açúcar, por sua 

flexibilidade, e impossibilita que o programa encontre os pontos homólogos das feições 

selecionadas para serem utilizadas como pontos de passagem e, portanto, acaba descartando 

esse ponto. Lembrando que em uma lavoura, as feições são uniformes, o que por si só dificulta 
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a seleção de feições que possam ser representadas por um ponto. Além disso, a constante 

movimentação das folhas, oculta ou move o ponto identificado na fotografia seguinte. 

Lembre-se que ao duplicar o tamanho do GSD, a área imageada é quadruplicada e ocorre 

maior generalização do objeto, ou seja, o objeto imageado é representado com um grau de 

detalhamento menor. Note que ao alterar o GSD de 5 para 10 cm, a região de busca é ampliada 

em quatro vezes. Ao ampliar o GSD de 5 para 20 cm essa região é ampliada 16 vezes e os 

objetos ficam mais generalizados, assim uma feição pode ser representada por um conjunto 

maior de objetos. Portanto, menos susceptível às mudanças devido ao pequeno movimento das 

folhas provocado pelo vento. Por esse motivo, o programa passa a ter maior facilidade para 

selecionar pontos de passagem e encontrar o seu homólogo na fotografia seguinte. 

Perceba que ao aumentar o GSD de 5 para 20 cm, o número de pontos de passagem 

identificados no bloco é drasticamente reduzido. Para gerar o mosaico no bloco com GSD de 5 

cm seriam necessários no mínimo 80.000 pontos, ao passo que com GSD de 20 cm necessitaria 

apenas de 8.000. 

Deste modo, indica-se em áreas homogêneas (de difícil identificação de pontos de 

passagem), a execução de voos com altitude maiores para obter GSD igual ou maior a 20 cm. 

Em outras palavras, a medida em que a escala das fotografias diminui, aumenta a facilidade do 

programa encontrar pontos de passagem e diminui a probabilidade das fotografias serem 

descartadas por ausência de pontos. A escala da fotografia é inversamente proporcional ao 

tamanho do GSD, e este diretamente proporcional ao número de pontos coletados 

automaticamente pelo programa Pix4Dmapper. 

Para a realização da análise da influência da altitude de voo nos resultados do MPRI, 

adotou-se um recorte espacial comum a todos os ortomosaicos gerados. 

 O recorte da área analisada é um retângulo com dimensões de 200 x 200 m e área de 4 

hectares. Valor do range do MPRI adotado em todos os mosaicos foi o mesmo. 

Apesar de todos os voos executados recobrirem uma mesma área, os ortomosaicos 

gerados ficaram com tamanho distintos, pois o número de fotografias utilizadas na geração do 

mosaico foi inferior ao planejado em todos os voos realizados com GSD de 5 cm. Isso ocorreu 

devido à deficiência do programa em encontrar pontos de passagem e seus homólogos, por isso, 

várias fotografias foram descartadas do bloco. Somente os voos 1, 2 e 3 possuíram áreas em 

comum no período matutino, e os voos 11 e 12 possuíram áreas em comum no período da tarde, 

sendo assim, as análises referentes ao MPRI foram executadas comparando-se esses 

ortomosaicos. 
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Na Tabela 18 são apresentados os valores em porcentagem e em hectares das áreas 

identificadas como vegetação e solo exposto obtidos pela aplicação do MPRI nos ortomosaicos 

com diferentes tamanhos de pixel no terreno. 

 

Tabela 18. Quantidade de vegetação e de solo exposto em uma área de 4 ha em relação 

à variação do tamanho do pixel no terreno 

Período Horário GSD 

M
a
tu

ti
n

o
 

0
6
:0

0
 à

s 
0
7
:0

0
 

5 cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

69,2 2,77 30,8 1,23 

10cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

68,6 2,74 31,4 1,26 

20cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

87,69 3,51 12,31 0,49 

V
es

p
er

ti
n

o
 

1
6
:0

0
 à

s 
1
7
:0

0
 

5 cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

- - - - 

- - - - 

10 cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

52,87 2,11 47,13 1,89 

20 cm 

Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

54,7 1,81 45,2 2,19 

 

Pode-se notar, na Tabela 18, que no período matutino, à na medida em que o tamanho do 

pixel no terreno aumenta, a área com vegetação também aumenta, e consequentemente o 

tamanho da área de solo exposto diminui. 

Este fato pode ser explicado pela generalização dos objetos, causada pela redução da 

escala da fotografia. Ao reduzir a escala, o nível de detalhamento das feições dos objetos na 

fotografia também diminui, fornecendo a falsa impressão que o espaçamento entre linhas e 

entre plantas foi reduzido, ou seja, a vegetação fica mais densa pela perda da delimitação dos 

contornos dos objetos na fotografia. Além disso, quanto mais alta estiver a cana-de-acuçar, 

maior será a obstrução dos raios de luz que partem do solo e não saem ortogonal à câmera. 
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Partindo desse princípio e, considerando que independentemente do tamanho do pixel no 

terreno, a quantidade de pixel nas fotografias, tomadas com uma mesma câmera, sempre será a 

mesma, áreas com muitos detalhes, como por exemplo, o solo exposto que há entre plantas e 

linhas de plantio, que quanto mais próximas, mais perdem a quantidade de detalhes em uma 

fotografia de GSD de 20 cm, quando comparada a uma fotografia, da mesma área, com GSD 

de 5 cm. Quanto mais alta a vegetação e mais afastada do centro da fotografia maior será o 

desaparecimento do solo exposto existente entre as plantas e linhas de plantio. Veja a Figura 

51.  

 

Ortomosaico  MPRI  Ortomosaico  MPRI 

 

 

 

 

 

 

 
Voo 1 – GSD de 5 cm  Voo 2 – GSD de10 cm 

  Ortomosaico  MPRI   

  

 

 

 

  

  Voo 3 – GSD de 20 cm   

Figura 51. Ortomosaicos e MPRI com recorte espacial de 200 x 200 m (4 ha)  

Período Matutino 

 

A diminuição das áreas cobertas com vegetação no período vespertino, pode ser 

facilmente explicada pela transpiração da planta, também conhecida como evapotranspiração. 

A medida que a temperatura aumenta, a transpiração da planta também aumenta, porém em 

determinado momento a velocidade de transpiração é maior que a velocidade de sucção de água 

pela planta. Isso gera uma deficiência temporária de água na planta, causando a perda de 

turgidez, ou seja, a planta murcha temporariamente. Ao murchar, as folhas permitem uma 

exposição maior do solo. Veja Figura 52.  

 

 

 

A B C D 

E F 
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Ortomosaico  MPRI  Ortomosaico  MPRI 

 

 

 

 

 

 

 
Voo 11 – GSD de 10 cm  Voo 12 – GSD de 20 cm 

Figura 52. Ortomosaicos e MPRI com recorte espacial de 200 x 200 m (4 ha) 

Período Vespertino 
 

Outra explicação para este comportamento desigual da resposta espectral da vegetação 

nos ortomosaicos, gerados nos períodos matutino e vespertino, são as condições em que as 

fotografias foram tomadas, que podem influenciar no comportamento espectral dos alvos. 

(NOVO, 2010, p. 243). 

Segundo Nogueira et al. (1996), a interpretação de superfícies vegetadas pelo 

sensoriamento remoto é bastante complexa devido ao seu caráter anisotrópico, ou seja, certas 

propriedades físicas dependem da direção em que são medidas, sendo que a geometria de visada 

e iluminação influenciam nas respostas espectrais dos alvos. As superfícies naturais não são 

perfeitamente lambertianas (superfície em que a radiância é constate para qualquer ângulo de 

reflexão), pois a radiância espectral varia em função dos ângulos zenitais e azimutais de visada 

e iluminação. Ainda segundo esses autores, a característica de anisotropia, principalmente na 

região do espectro solar, deve ser levada em consideração, já que o sensoriamento remoto é 

baseado nas medidas de radiação eletromagnética refletida ou emitida pelas superfícies. Além 

disso, a reflectância é função tanto da radiância incidente como da refletida. 

Com base nessas propriedades físicas, e segundo Goltz (2005), as respostas espectrais dos 

alvos podem variar de acordo com a posição do Sol (azimute solar), elevação solar (ângulo de 

elevação solar), direção de apontamento do sensor (em relação ao nadir), e, no caso da 

vegetação, por parâmetros biofísicos (teor de umidade, taxa de fotossíntese, estágio de 

desenvolvimento). 

 

 

 

 

 

A B C D 
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8.3. MILHO 

 
Visando a realização de uma análise fenológica com o VANT, optou-se por um 

monitoramento quinzenal de uma área cultivada com milho destinado à silagem, localizada nas 

dependências do Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. 

Foram realizados 5 voos com intervalos de 15 dias entre eles, perfazendo um total de 60 

dias. O primeiro voo foi realizado no dia 17/11/2014, após 7 dias do plantio do milho. O 

segundo voo por foi executado, por sua vez, no dia 03/12/2014, estando o milho com 22 dias. 

O terceiro voo foi executado no dia 19/12/2015, 37 dias após o plantio. O quarto voo foi 

realizado no dia 04/01/2015, com 52 dias após o plantio. Finalmente o último voo foi realizado 

no dia 20/01/2015, após 67 dias desde o plantio do milho. Após a execução de cada voo foi 

medida a altura da planta com auxílio de uma trena. 

Confeccionou-se no programa E-mo-tion apenas um único plano de voo, que foi 

executado sistematicamente por 5 vezes. O aerolevantamento foi planejado com 4 faixas de 

voo, com quantidade média de 31 fotografias, altura de voo acima do solo de 132 m, GSD de 4 

cm, recobrimento longitudinal de 70% e lateral de 40%. 

 

8.3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Comparando-se a quantidade de fotografias aproveitadas na geração dos ortomosaicos 

com a homogeneidade da área cultivada, obteve-se resultados similares aos encontrados na área 

cultivada com cana-de-açúcar. 

Na Tabela 19 pode-se observar que, na medida em que a plantação de milho cresceu, a 

porcentagem de fotografias utilizadas na geração dos ortomosaicos diminuiu. Este resultado 

mostra que quando a área imageada se torna muito homogênea há uma redução da quantidade 

dos pontos de passagem identificados de forma automática pelo programa Pix4Dmapper. 

 

Tabela 19. Porcentagem de fotografias utilizadas na geração dos ortomosaicos sobre o cultivo 

de milho 

Data Voo 

GSD 4cm 

Total de 

Fotografias 

Fotografias 

Aproveitadas 

17/11/2014 1 30 93% 

03/12/2014  2 36 100% 

19/12/2014 3 28 69% 

04/01/2015 4 29 56% 

20/01/2015 5 33 57% 
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O crescimento do milho foi medido de forma direta com o auxílio de uma trena metálica. 

Na Figura 53 é apresentado o gráfico com a variação da altura média do milho ao longo do 

período analisado. 

 

 

Figura 53. Variação da altura do milho durante um período de aproximadamente 60 dias, 

observado em experimento desta pesquisa 

 

Pode-se notar, com base na Figura 53, que o milho cresceu de forma constante durante 

todo o período do monitoramento, e que nos primeiros 30 dias (entre 17/11 e 19/12), a amplitude 

da variação no crescimento foi significativamente maior que nos últimos 60 dias (19/12 a 

20/01). O milho cresceu mais de 160 cm nos primeiros 30 dias, e cerca de 70 cm nos últimos 

60 dias. 

Este fato é corroborado pela Tabela 20, que indica a quantidade de vegetação e de solo 

exposto em um recorte espacial retangular, com dimensões de 100 x 100 m, com área de 1 

hectare, monitorado pelo VANT durante o período de 60 dias. 

 

Tabela 20. Quantidade de vegetação e de solo exposto em uma área de 1 ha durante o período 

de 60 dias 

Data Voo 
Área de Vegetação Área de Solo  

% ha % ha 

17/11/2014 1 0 0 100 1,00 

03/12/2014  2 66,5 0,665 33,5 0,335 

19/12/2014 3 94,1 0,941 5,9 0,059 

04/01/2015 4 97,3 0,973 2,7 0,027 

20/01/2015 5 59,4 0,594 40,6 0,406 

 

Os dados da Tabela 20 foram obtidos através da classificação do índice MPRI, calculado 

em cada um dos ortomosaicos gerados quinzenalmente sobre a plantação de milho. Essa 
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classificação é apresentada nas Figuras 54 e 55, juntamente com os ortomosaicos e as 

fotografias tomadas in loco dos exemplares do milho.  
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Figura 54. Fotografias in loco, ortomosaicos e MPRI com recorte espacial de 100 x 100 m  

(1 ha), numa área com cultivo de milho 

 

Pode-se notar nas Figuras 54 e 55 que o tamanho da área verde aumentou nos primeiros 

45 dias e após esta data essa área começou a diminuir, pois o milho começou com a fase de 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

M N O 
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senescência.  A Figura 56 confirma o pico do ciclo vegetativo da lavoura de milho, que ocorreu 

aproximadamente no início da segunda metade do período analisado, ou seja, no começo do 

segundo mês de monitoramento, em consonância com os ortomosaicos das Figuras 54 e 55. 

 

 

Figura 55. Ciclo vegetativo da cultura de milho, observado em experimento desta pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

17/11/2014 03/12/2014 19/12/2014 04/01/2015 20/01/2015

P
o

rc
en

ta
g
em

 d
e 

v
er

d
e



102 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dentre as considerações finais, destacam-se os principais resultados gerados em cada fase 

desta pesquisa. No estudo realizado no Parque Ambiental Macambira, em Goiânia, foram 

observados os seguintes problemas na obtenção das fotografias com o VANT: 

1. As fotografias aéreas não são verticais; 

2. Tanto a superposição longitudinal como a lateral não obedeceram as especificações do 

plano de voo; 

3. A trajetória do VANT nas linhas de voo não foi retilínea; 

4. Todas as fotografias apresentaram crab; e 

5. Houve variação na altura de voo em relação ao solo. 

 

Apesar de todos os problemas detectados na obtenção das fotografias aéreas, não existiu 

nenhuma região que não aparecesse em pelo menos duas fotografias. Portanto, em toda a área 

recoberta pelo aerolevantamento foi possível determinar as coordenadas tridimensionais de 

qualquer ponto, visualizado em pelo menos duas fotografias. 

O ortomosaico gerado a partir das ortofotos não apresentou região sem informações, a 

não ser quando o operador realizava a substituição da ortofoto no ortomosaico, de forma 

manual. 

Com aumento do número de pontos de apoio ou controle em solo, houve uma redução no 

número total de pontos utilizados na aerotriangulação. Como esperado, o ortomosaico gerado 

sem pontos de controle no solo foi o que apresentou as maiores discrepâncias planimétricas. Ao 

aumentar o número de pontos de apoio, a média e o desvio padrão das discrepâncias 

planimétricas diminuíram, por darem ao bloco aerotriangulado mais rigidez. 

Todos os ortomosaicos, exceto o realizado com 4 pontos de apoio, apresentaram 

tendenciosidade. Ao aumentar o número de pontos de apoio, a área do ortomosaico sofreu 

redução, mesmo mantendo o tamanho do GSD. 

Após realizar os testes de acurácia e exatidão considerando um produto com PEC Classe 

A, foi possível concluir que quando o ortomosaico gerado possuir pequena tendenciosidade e 

for utilizado um pequeno número de pontos de apoio, a tendenciosidade existente no produto 

pode não ser identificada. Como ocorrido no ortomosaico gerado com 4 pontos de apoio no 

Parque Macambira. 

O ortomosaico gerado com 16 pontos de controle apresentou algumas linhas indicando o 

local da junção das ortofotos para a geração do mosaico, conforme ilustrado na Figura 38. Foi 
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identificado que algumas feições que deveriam ser retas apresentaram-se curvas. Esse fato foi 

observado no telhado de casas e muros. Aparentemente esse problema pode ter sido ocasionado 

por erro na filtragem do MDS para a obtenção do MDT. Por fim, recomenda-se que, com vento 

lateral ao VANT o recobrimento lateral seja ampliado (faixas de voo). 

No estudo realizado na cidade de Goiás ficou comprovado que ortomosaicos gerados com 

VANT, sem pontos de apoio em solo, apresentam maior tendência a discrepâncias planimétricas 

e altimétricas em relação àqueles com pontos de apoio. O ortomosaico sem pontos de apoio 

apresentou tendência planimétrica com direção de 45º e sentido NE. O ortomosaico com pontos 

de apoio não apresentou tendência planimétrica.  

Em relação aos Modelos Digitais de Superfície gerados com estes aerolevantamentos, 

tanto aqueles com pontos de apoio como os sem apoio apresentam tendência. No primeiro caso 

houve elevação da superfície de referência em 27 cm, e no segundo, o rebaixamento de 2,75 m. 

O MDS com pontos de apoio não alcançou a precisão altimétrica esperada segundo a equação 

proposta por Albertz e Kreiling (1989). Mesmo assim, é notável a aproximação da altitude do 

MDS com a superfície real quando se utiliza pontos de apoio, sendo a maior discrepância 

vertical encontrada de apenas 0,53 metros. 

Em geral, ficou evidente a necessidade de se utilizar pontos de apoio para a geração de 

produtos cartográficos a partir de fotografias aéreas obtidas com VANT, quer sejam na forma 

de ortomosaicos ou MDS. 

Os testes de acurácia e exatidão foram realizados com o qui-quadrado e teste t de Student 

considerando o produto com Classe A, na escala 1/1.125, para o ortomosaico com pontos de 

apoio, e com escala 1/2.500 para o ortomosaico sem pontos de apoio. Ressalta-se que ambos os 

produtos foram gerados com GSD de 25 centímetros. 

Após realizar os testes estatísticos para verificar o PEC dos dois ortomosaicos gerados, 

foi possível concluir que somente o ortomosaico gerado com oito pontos de apoio possui PEC 

Classe A para a escala de 1/1.125, sem tendenciosidade nos eixos E e N, e com tendenciosidade 

no eixo Z. O ortomosaico gerado sem pontos de controle foi classificado com PEC Classe A na 

escala de 1/2.500, com tendenciosidade nos eixos E, N e Z. 

Comparando-se os resultados referentes às análises das discrepâncias altimétricas 

realizadas com os MDS do estudo realizado no Parque Ambiental Macambira e na cidade de 

Goiás, nota-se que o MDS oriundo do voo com GSD menor representa mais fidedignamente a 

superfície real do terreno do que o MDS oriundo do voo com GSD maior quando não se utiliza 

pontos de apoio no terreno, ou seja, quando não se utiliza ponto de apoio no terreno os MDS 

de voos oriundos de GSD pequenos tem uma discrepância altimétrica menor. 
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Esse fato ocorre porque, conforme a Equação 15, a precisão altimétrica é obtida em 

função da altura de voo, da base fotogramétrica e da precisão de leitura da paralaxe. Ao diminuir 

a altura de voo, mantendo a mesma distância focal, diminui-se o GSD, e consequentemente 

aumenta a precisão de leitura da paralaxe. A base fotogramétrica é a distância entre o centro de 

duas fotografias consecutivas, sendo assim, quanto menor for a escala da fotografia maior a sua 

área de representação no terreno, e consequentemente, maior será o tamanho da base 

fotogramétrica, considerando uma mesma distância focal da câmera. 

Embora a altitude do voo e a distância focal influenciem no GSD e, por consequência, na 

escala de representação, quer planimétrica quer altimétrica, ficou evidente que a utilização de 

pontos de apoio no terreno é fundamental para melhorar a precisão de ambos os produtos 

cartográficos. 

Em relação aos voos realizados em áreas de cultivo observou-se que para uma melhor 

estimativa do MPRI, recomendam-se voos mais baixos (GSD de 5 cm). No entanto, quando 

utilizou-se o GSD de 5 cm o programa de processamento das fotografias teve dificuldade em 

encontrar os pontos homólogos necessários à geração do ortomosaicos. Sendo assim, se a 

finalidade do aerolevantamento for apenas o reconhecimento visual da área, recomenda-se 

realizar voos com altitudes maiores para obter GSD igual ou superior a 20 cm. 

Recomenda-se, assim, que futuros trabalhos verifiquem: 

1. Se os parâmetros de orientação interior obtidos nas calibrações, simultaneamente com 

a aerotriangulação, são estatisticamente iguais;  

2. Se ao aumentar o número de fotografias no bloco os resultados são conservados; 

3. Se o aerolevantamento realizado em relevo fortemente ondulado conduz aos mesmos 

resultados que os obtidos em relevo plano; 

4. Se os resultados obtidos são iguais em outros programas de processamento utilizados 

para a geração de produtos cartográficos oriundos de fotografias aéreas tomadas com VANT; 

5. Se utilizar um VANT com maior massa, consequentemente, com maior estabilidade, 

resolverá os problemas de crab; 

6. Se os resultados auferidos com programas de fotogrametria automatizados são 

compatíveis com os utilizados na fotogrametria convencional; 

7. Qual seria a influência nos produtos gerados em programas de fotogrametria 

automatizados, se os parâmetros de posição da câmera fossem determinados por pós 

processamento dos dados GPS ou GNSS; e 
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8. Se a calibração da câmera realizada de modo automático determina os mesmos 

parâmetros de orientação interior que os obtidos na calibração realizada pelo programa 

Pix4dmapper. 
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