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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo aplicar o método de geração de modelos digitais 
tridimensionais, Modelo Digital de Superfície (MDS) e ortomosaicos, obtidos a partir de 
fotografias aéreas de alta resolução feitas por Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANTs) sem pontos de apoio. O método foi aplicado na cava principal da pedreira São 
Jorge, localizada no município de Balsa Nova no Estado do Paraná, a 
aproximadamente 30 km do município de Curitiba. Pretende-se relatar, desde o 
planejamento de voo e levantamento das imagens, até as etapas finais de 
processamento das figuras no software Agisoft Photoscan. Os passos essenciais da 
obtenção dos dados – alinhamento das fotos, construção das nuvens de pontos e 
construção da malha (TIN) – foram descritos detalhadamente neste trabalho, a fim de 
destacar os objetivos alcançados. Assim, foi possível discutir dentro da área de estudo 
de caso escolhida, de que maneira cada um dos produtos gerados poderia ser aplicado 
para a auxiliar no planejamento e monitoramento da lavra.  
 

Palavras chave:  VANTs, drone, Modelos Tridimensionais, Modelo Digitais de 
Superfície (Modelo Digitais de Elevação MDS), Ortomosaicos. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to apply the method of generation of digital three-dimensional 
models, Digital Elevation Model (DME) and orthomosaics obtained from high resolution 
aerial images, obtained by a drone without points of support. The method was applied in 
the main mining front of São Jorge quarry, located in Balsa Nova in the state of Paraná, 
approximately 30 km from the city of Curitiba. The intent is to describe the process, 
since the flight planning and survey of images, until the final data processing in the 
software Agisoft Photoscan. The main steps of data acquisition - alignment of aerial 
photographs, construction of the point cloud and the construction of a Triangulated 
Irregular Network (TIN) - were described in detail in this paper, in order to highlight the 
achieved objectives. Therefore, it was possible to discuss, within the chosen area of 
study, the way in which every one of the products generated by the study could be 
applied to assist the planning and monitoring of the mining in the study site. 
 

Keywords: Digital Three-dimensional Models, Digital Elevation Model (DME), 

Orthomosaics. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais a geologia faz uso de técnicas digitais de coleta de dados 

espaciais. Modelos digitais tridimensionais têm aplicações diversas e sua 

utilização vem crescendo no cenário geológico. Atualmente, diversas aplicações 

tecnológicas, como digitalização de afloramentos utilizando câmeras fotográficas 

para a visualização de patrimônios geológicos, uso de imagens geofísicas para 

compreender a arquitetura das unidades em sub-superfície, a modelagem 

estrutural para verificação de estabilidade de talude e processos de erosão, entre 

outras, têm permitido obter informações quantitativas tanto sobre a geometria das 

feições quanto sobre os processos geológicos.   

Nos próximos anos, a utilização de geotecnologias tende a crescer ainda 

mais, já que se tornaram importantes ferramentas devido à facilidade de acesso 

aos dados coletados da superfície da Terra, em função de sua maior flexibilidade 

na resolução espacial e temporal. Tal facilidade proporciona o gerenciamento e 

monitoramento necessários dos recursos terrestres e dos fenômenos geológicos.  

Novas tecnologias de imageamento digital, processamento de imagens na 

geração de modelos digitais de superfície (MDS), modelos digitais de elevação 

(MDE) e ortomosaicos levaram a um crescente interesse em capturar imagens da 

superfície de rochas, já que permitem a visualização rápida em alta resolução, 

com detalhamento e riqueza de informações.  

A integração entre aeromodelos, câmera digital, sistema de 

posicionamento global e sistema inercial, assim como a promessa da automação 

de levantamentos aéreos, proporcionou o desenvolvimento dos chamados 

Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) para a aquisição de dados, e é notável 

como esses equipamentos vêm ganhando destaque e preferência de profissionais 

de geotecnologias no mercado brasileiro nas últimas décadas, por apresentarem, 

acima de tudo, vantagens técnicas e econômicas, principalmente para o 

mapeamento preciso de pequenas áreas.  

Além disso, com o crescente desenvolvimento de softwares, ocorreu uma 

melhoria significativa no processamento de dados, consequentemente, uma 

melhoria no modelamento geológico, favorecendo a visualização, a 

parametrização e a qualidade da interpretação geológica.  
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 Com o foco na aplicação de geotecnologias, foi realizado um estudo 

metodológico na Pedreira São Jorge a fim aplicar o método de obtenção de 

produtos digitais como modelos tridimensionais, modelo digital de superfície e 

ortomosaicos por meio de levantamentos aéreos via VANTs com o intuito de 

analisar quais as vantagens nas aplicações desses produtos dentro da explotação 

de rochas. 

1.1. LOCALIZAÇÃO 

A Pedreira São Jorge localiza-se no município de Balsa Nova no Estado do 

Paraná, a aproximadamente 30 km a oeste do município de Curitiba (Figura 1). 

Sua principal via de acesso é dada pela rodovia BR-277. Para acessar a pedreira, 

saindo do município de Curitiba, toma-se a rodovia em direção ao município de 

Ponta Grossa, passando pelo município de Campo Largo. Logo após subir a 

Serra de São Luís do Purunã, antes de chegar ao primeiro pedágio, se faz o 

retorno no sentido município Curitiba. A entrada da pedreira será acessada no 

Km128 da rodovia. 

 

Figura 1: Localização da Pedreira São Jorge no município de Balsa Nova - PR e as 
únicas vias de acesso são pela rodovia BR-277 ou BR-376 km 128, a 30 Km do município 
de Curitiba.  
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1.2 OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso de aplicação 

do método de geração de modelos digitais tridimensionais, Modelo Digital de 

Superfície (MDS) e ortomosaicos, gerados a partir de fotografias aéreas de alta 

resolução feitas por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) sem pontos de 

apoio.  

Pretende-se relatar, desde o planejamento de voo e levantamento das 

imagens, até as etapas finais de processamento das figuras no software, 

relatando a rotina que resultará no modelo digital 3D, MDS e ortomosaicos.  

Como objetivo secundário, pretende-se discutir sobre as eficiências e 

aplicabilidade dos produtos gerados por esse método no âmbito da geologia, 

dando ênfase na utilização desses modelos na mineração, que é a área escolhida 

como estudo de caso para esse trabalho. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 A aplicação de geotecnologias é fundamental para o acesso aos dados 

coletados da Terra. Isso, por que elas proporcionam a facilidade e agilidade 

necessárias para o gerenciamento e monitoramento dos recursos terrestres e dos 

fenômenos geológicos. Anteriormente, este trabalho utilizava métodos complexos, 

lentos e com custos altos, o que restringia o acesso aos dados, muitas vezes 

acessados por um público especifico.  

 Vale ressaltar também, que este estudo é um complemento para ao curso 

de graduação, já que, atualmente, a utilização de VANTs tem se tornado 

importante para diversos campos da geologia, além de abrir portas para o 

mercado do trabalho, que cada vez mais se interessa pela aplicação dessas 

técnicas. 

2. GEOLOGIA REGIONAL 

A área de estudo de caso está inserida dentro do segmento central da 

Província Mantiqueira (terrenos Apiaí, São Roque e Embu), no setor leste do 

Estado do Paraná (Figura 2). Para Heilbron et al. (2004) a província representa 

um sistema orogênico desenvolvido durante a Orogenia Neoproterozoica 

Brasiliano-Pan Africana, a qual resultou na amalgamação do Paleocontinente 
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Gondwana Ocidental. É definida como uma faixa de orientação NE-SW situada no 

sul e sudeste do Brasil, com mais de 3.000 km de comprimento, com área de 

700.000 km2. Faz limite com as províncias Tocantins, São Francisco e Paraná, é 

bordejada pela margem continental e pelas Bacias de Campos, Santos, Espírito 

Santo e Pelotas (Almeida et al.1981). 

 

Figura 2: Subdivisão do Sistema Orogênico Mantiqueira. Em destaque a porção da 
província em que se encontra a área de estudo. Fonte: Modificado Bizzi et al. (2003). 
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Dentre as unidades que compõem as principais unidades litológicas 

encontram-se rochas do embasamento, sucessões intracratônicas, sucessões de 

margem passiva, arcos magmáticos, granitóides sin-colisionais, sucessões 

sedimentares orogênicas tardias e magmatismo bimodal (Heilbron et al. 2004). 

2.1 TERRENO CURITIBA 

Constitui uma faixa estreita, com extensões médias de 50 a 60 km, 

alongada na direção NE-SW. Limita-se com as sequencias metassedimentares do 

Grupo Açungui e Complexo Setuva à noroeste a partir da Zona de Cisalhamento 

da Lancinha, que representa a zona de sutura entre as duas unidades tectônicas. 

A sudeste limita-se com os gnaisses granulíticos do Domínio Luís Alves, sendo 

esse contato feito por zonas de cisalhamento (Siga Jr. 1995).  

A faixa está inserida juntamente com outros três terrenos dentro dos 

principais domínios ou terrenos tectônicos, sendo eles Terreno Apiaí, Terreno 

Curitiba, Terreno Luís Alves e Terreno Costeiro ou Paranaguá. Os dois primeiros 

representam dois segmentos tectônicos do Sistema Orogênico Mantiqueira, 

desenvolvido como resultado da colisão entre os crátons do São Francisco-

Congo, Paranapanema e Rio de La Plata, relacionada com a amalgamação do 

supercontinente Gondwana Ocidental no Ciclo brasiliano. (Siga Jr. 1995; Faleiros 

2008). Segundo Sato et al. (2003) o Terreno Curitiba está situado entre o Terreno 

Apiaí e o Terreno Luís Alves. 

Compreende quatro unidades litotectônicas principais: Complexo Atuba 

(ortognaisses de fácies anfibolitos superior a granulito), Suíte Rio Piên 

(granitoides deformados e sequencias de rochas metamáficas-ultramáficas), 

Sequência Capiru/Setuva (rochas metassedimentares de fácies xisto verde a 

anfibolito) e Complexo Turvo-Cajati (supracrustais metamorfizadas em fácies 

anfibolito inferior a superior) (Faleiros 2008). Ocorrem nesses domínios 

expressiva granitogênese de natureza alcalina-peralcalina, importante vulcanismo 

ácido a intermediário relacionados a regimes distencionais pós-orogênicos. O 

Terreno Curitiba apresenta traços litológicos, estruturais, metamórficos e 

geocronológicos diferentes dos terrenos adjacentes, complicando o seu 

posicionamento no cenário geológico regional (Siga Jr. et al. 1995; Siga Jr. 1995; 

Faleiros 2008). 
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2.1 COMPLEXO ATUBA 

O Complexo Atuba aflora como uma faixa orientada na direção NE, com 

largura máxima entre 40 e 50 Km e é composto por uma suíte ortognáissica 

migmatítica do tipo TTG, limitada pelo Terreno Luís Alves e pelas Formações 

Capiru e Turvo-Cajati. Suas idades são imprecisas devido à evolução complexa 

com três períodos de retrabalhamento ocorrendo sua formação e a primeira 

migmatização no Paleoproterozoico (2,2-1,8 Ga), em rochas com heranças 

Arqueanas (3.1-2,7 Ga) datadas por seus melanossomas. A idade da segunda 

migmatização foi atribuída ao Neoproterozoico (645-633 Ma), datadas a partir de 

seus leucossomas (Figura 3). Os três períodos de retrabalhamento estão 

relacionados, respectivamente, à amalgamação no Supercontinente Atlântica, à 

quebra desse Supercontinente e ao metamorfismo associado à assembleia do 

Gondwana Oeste (Siga Jr. 1995; Sato et al. 2003)  

 

Figura 3: Mapa Cronoestratigráfico na escala 1:650.000 do estado do Paraná modificado 
de Mineropar (2006). A área destacada se refere à localização da pedreira São Jorge na 
porção da província Mantiqueira. No zoom, o mapa geológico na escala 1:1.000.000, 
mostra o contexto litológico em que está inserida a Pedreira São Jorge, modificado de 
CPRM (2004). 

 

1:1.000.000 
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É composto por ortognaisses bandados de granulação média, leucocráticos 

a mesocráticos e migmatitos da fácies anfibolito com estruturas estromáticas, 

bandamento composicional onde ocorre a alternância de mesossomas ricos em 

biotitas e anfibólios e leucossomas de composição tonalito-granodiorítica. 

Apresentam frequentes intercalações de corpos de formas e dimensões variadas 

de anfibolitos e xistos. Comumente ocorrem porções de remobilizados graníticos 

brancos a róseos, geralmente concordantes ao bandamento gnáissico principal, 

derivados da segunda fase de migmatização. Quanto à composição mineralógica 

dos litotipos do Complexo Atuba pode-se destacar plagioclásio (andesita-

labradorita, albita-oligoclásio), K-feldspato (microclínio), quartzo, hornblenda, 

piroxênio (diopsídio, hiperstênio), granada, biotita e clorita. Os minerais 

acessórios comuns são allanita, titanita, zircão, apatita e opacos. Como produtos 

de alteração epidoto e carbonato. Geoquimicamente as rochas do complexo 

possuem afinidade cálcio-alcalinas, situando-se entre as séries cálcio-alcalinas 

granodiorítica de médio potássio e cálcio-alcalina de alto potássio (Siga Jr. 1995; 

Machado 2009). 

Essa variedade litológica, segundo Salamuni (1998) têm seus contatos em 

geral marcados por zonas de cisalhamentos de alto ângulo em regime rúptil-dúctil 

a dúctil, com direção média NE-SW. Esses conjuntos apresentam grau 

metamórfico médio a alto, fácies anfibolito, com evidências de retrometamorfismo 

no qual o metamorfismo teria regredido até a fácies xisto-verde. A estruturação 

predominante é uma foliação Sn de características dúcteis do tipo foliação de 

transposição (Siga Jr.et al. 1995). 

De acordo com Chavez-Kus e Salamuni (2008) a deformação recente ou 

pré-recente ocorre em regime rúptil resultante da atuação de falhas geradas ou 

ativadas segundo um sistema transcorrente dominante, esse variando em campo 

desde pequenas estruturas até zonas de cisalhamento métricas. Os autores 

identificaram estruturas N-S (considerando-se também estruturas entre o intervalo 

de N10W a N10E) que ocorrem de duas maneiras: planos subverticais com 

frequente padrão amendoado, por vezes gerando ultracataclasitos ou como 

planos verticais abertos, não preenchidos, por vezes apresentando indícios de 

movimento (fraturas de extensão). Associado a essas estruturas os autores 

destacam um sistema transcorrente formando fraturas subverticais de grande 
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porte, em geral com padrão escalonado nas direções N20-35E e N20-35W, sendo 

que na primeira direção predominam falhas sinistrógiras e na segunda falhas 

dextrogiras. Esse sistema forma um padrão conjugado com a família N-S bem 

evidenciado (Figura 4). Essas falhas transcorrentes frequentemente apresentam 

componente de rejeito oblíquo podendo ser descritas como transcorrentes 

inversas ou normais. 

 

Figura 4: Falhas conjugadas caracterizadas pelas famílias N-S, NW/SE e NE/SW. Fonte: 
Chavez-Kus e Salamuni (2008) 

 

Complementando o sistema transcorrente outras tendências foram 

observadas pelos autores: falhas no intervalo N45-65E com mergulhos 

subverticais SE ou NW caracterizadas por planos estriados e preenchimento de 

epidoto e/ou ultracataclasito; tendência de direção N60W caracterizada por planos 

mais fechados e preenchidos; estruturas de grande porte de direção E-W, por 

vezes com planos oblíquos, nos quais foram observadas falhas normais e planos 

transcorrentes eventualmente truncados pelo sistema N-S. 

 Além do sistema transcorrente os autores constataram dois conjuntos de 

estruturas sub-horizontais abertas: juntas tectônicas com superfícies planares 

penetrativas e continuidade lateral, e descontinuidades de baixo mergulho 

formando pares conjugados em forma de X ou ocorrendo de forma isolada, 

caracterizado por falhas inversas com cisalhamento rúptil intenso, sendo essas 

seccionadas pelas falhas NE/SW e NW/SE do sistema transcorrente. 
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3. REVISÃO DOS CONCEITOS 

Fotogrametria é definida pela Sociedade Americana de Fotogrametria e 

Sensoriamento Remoto (ASPRS - American Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing) (1980) como a ciência, a arte e a tecnologia de obter 

informações de objetos físicos e do meio ambiente a partir de processos de 

registros, medições e interpretações de imagens fotográficas e dos padrões de 

energia eletromagnética registrada. A fotogrametria digital de alta resolução 

iniciou-se na década de 1990 com o desenvolvimento de câmeras digitais, onde 

até então, as fotografias eram tomadas por câmeras analógicas que registravam 

em filmes para serem convertidas em digitais por meio de scanners de alta 

resolução (Rodrigues 2016).  

Fotogrametria é uma das técnicas de sensoriamento remoto utilizadas 

atualmente. Meneses e Almeida (2012) definem sensoriamento remoto como uma 

técnica de obtenção de informações dos objetos da superfície terrestre sem que 

haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto (Ferreira et 

al. 2013). Portanto, utiliza-se nesta técnica sensores a bordo de aeronaves ou 

satélites, equipamentos de transmissão, recepção, armazenamento e 

processamento de dados, sempre com o objetivo de estudar o ambiente terrestre 

nos domínios espacial, temporal e físico, por meio dos registros e análises das 

interações entre a radiação eletromagnética e os objetos presentes na superfície.  

A evolução do sensoriamento remoto nos proporciona a aquisição de 

dados com resoluções cada vez melhores (Rocha 2000 apud Gripp Junior 2009). 

Resolução espacial está associada à dimensão do elemento de imagem, 

denominado pixel. Resoluções espaciais mais altas correspondem à situação em 

que um único objeto do mundo real é representado por muitos pixels, enquanto a 

baixa resolução espacial implica que um único pixel representa o sinal 

proveniente de vários objetos do mundo real. Portanto, imagens de alta resolução 

proporcionam informações mais detalhadas da superfície real (Araki 2005).  

Dentre as principais vantagens da fotogrametria digital, Rodrigues (2016) 

destaca características como velocidade de aquisição de dados e a adequação da 

precisão do levantamento à necessidade do produto/usuário, a capacidade de 

armazenamento de grandes quantidades de dados inerentes a um lugar 
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registrado em certa época, facilidade nas etapas de processamento desses dados 

e barateamento dos computadores, deixando-os acessíveis para qualquer 

pessoa. Por razão disso, a fotogrametria foi rapidamente introduzida no mercado 

de trabalho, nas mais diversas áreas do conhecimento como monitoramento de 

impactos ambientais, na agricultura de precisão, monitoramento de movimentos 

de massa, mapeamento de dimensionamento de lavras, entre outros. 

A fotogrametria digital é a ciência fundamental para a geração de modelos 

digitais de terreno e ortofotografias. Quando esses dois modelos são trabalhados 

e processados juntos, dão origem aos ortomosaicos. Os métodos mais 

conhecidos para a geração desses modelos são a de malha regular, rede 

triangular e a intersecção espacial para a determinação das coordenadas 

tridimensionais no terreno (Rodrigues 2016). O processamento dos dados na 

geração desses modelos é feita por computadores partindo de análises de valores 

numéricos: os pixels das imagens (Araki 2005). Todo o processamento dos 

modelos é feito por meio de transformações geométricas realizadas por equações 

matemáticas onde é necessário o conhecimento dos Parâmetros de Orientação 

Exterior (POE) e Parâmetros de Orientação Interior (POI). Ferreira (2014) define o 

POI como sendo as características inerentes ao sistema óptico e do sensor da 

câmera obtidos durante o processo de calibração, utilizados para a correção de 

distorções nas imagens. Já o POE, é determinado pela posição espacial da 

fotografia e pela orientação angular do centro de perspectiva relativa ao solo no 

momento da captura. 

Araki (2005) e Gipp Junior (2009) definem Modelo Digital de Elevação 

(MDE) como sendo uma grade regular de pixels, onde cada pixel é associado a 

um valor numérico contendo a elevação do terreno com valores interpolados a 

partir de pontos medidos obtidos através da fotogrametria. Esse modelo é 

denominado de MDT quando incorpora a elevação de feições significativas que 

melhoram a caracterização da forma do terreno e é denominado MDS quando 

representa também copas de árvores e objetos feitos pelo homem, como as 

edificações.  

Portanto, ao se retirar do MDS os objetos acima do solo, obtém-se o MDT. 

No processo de geração dos MDE as altitudes são determinadas por intersecção 

espacial, ou seja, esse procedimento parte do pressuposto de que o mesmo 
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ponto esteja representado no mínimo em duas fotografias e que se conheça a 

coordenada desse ponto, o POE e o POI da câmera (Rodrigues 2016). 

A ortofotografia passou a ser um rearranjo de pixel da fotografia original 

(projeção cônica), que quando aplicado técnicas de processamento digital de 

imagem são obtidas informações radiométricas de um novo pixel da fotografia 

retificada (projeção ortogonal). Assim, a ortofotografia define-se pela junção de 

uma sequência de minúsculas áreas retificadas de uma fotografia, onde no 

processo de ortorretificação digital ocorrem processos de correção interativa 

contínua e ajustada da imagem devido às diversas distorções em que ela sujeita 

(Gripp Junior 2009). A principal correção é a diferença de escala oriunda do 

relevo, sendo nas ortofotografias igual para todos os pontos da imagem 

diferentemente da fotografia que possui uma escala para cada ponto. Para gerar 

uma ortofotografia é necessário conhecer os POE e o POI, além do MDS, pois a 

partir dele que são realizadas as correções do relevo. Como o POE está 

associado a um sistema geodésico ou a um sistema de projeção cartográfica, as 

ortofotografias são georreferenciadas já que são retificadas nesse mesmo sistema 

(Andrade 2003 apud Rodrigues 2016).  

A visão computacional foi inserida nos programas de Fotogrametria 

possibilitando a automação de todas as etapas envolvidas no processo que 

resulta em ortomosaicos, desde a tomada das fotografias com a calibração da 

câmera, correção das distorções até aerotriangulação, geração do MDS com 

posterior transformação no MDT, geração das ortofotografias até sua junção para 

a geração dos ortomosaicos (Rodrigues 2016). 

A utilização de VANTs ou drone popularizou-se não somente pelo seu 

baixo custo e facilidade de operação, mas por possibilitar usuários com pouco 

conhecimento em fotogrametria obter fotografias com alta resolução espacial e 

temporal para a aplicação conforme suas necessidades, já que ele é capaz de 

realizar de forma autônoma o recobrimento aerofotogramétrico de uma área 

previamente delimitada pelo usuário. O VANT é definido pela Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) como um veículo aéreo projetado para operar sem piloto a 

bordo, que possua uma carga útil embarcada e que não seja utilizado para fins 

recreativos (ANAC 2012).  
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Um VANT é composto por subsistemas, que incluem aeronave, estação de 

controle (que pode ser autônoma ou remota), suas cargas, seus sistemas de 

posicionamento, sistema inercial, sistema de lançamento, recuperação e 

comunicação. A integração entre câmera digital, Sistema de Navegação por 

Satélite (Global Navigation Satellite System - GNSS) e sistema inercial 

proporcionou o desenvolvimento desses VANTs. A determinação direta de POE, 

além da execução de voo muito próximo do planejado, mantendo o recobrimento 

das fotografias praticamente constante e com pouca variação na altitude de voo. 

O sistema inercial foi acoplado à plataforma de giro estabilizadora de modo que 

os efeitos dos movimentos de direção, asa, proa ou popa da aeronave sejam 

repassados minimamente para a câmera, garantindo a tomada das fotografias 

com variação na altitude de no máximo três graus (Rodrigues 2016). 

4. MÉTODOS 

Para facilitar a compreensão da metodologia aplicada neste trabalho, é 

apresentado a seguir um fluxograma resumido das etapas realizadas para a 

obtenção do produto final (Figura 5). 

 

Figura 5: Fluxograma resumido da metodologia aplicada para se chegar ao produto final. 
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4.1 EQUIPAMENTOS 

O VANT utilizado para a aquisição das imagens foi o drone Phantom4 

Professional da empresa chinesa DJI, emprestado pelo Laboratório de Análises 

de Padrões Espaciais e Cartografia Temática (LAPE-CT) do Departamento de 

Geografia (DEGEO) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Figura 6a). 

Para controlar o VANT é necessário utilizar o controle acoplado em um 

tablet ou a um SmartPhone que contenha um software de gerenciamento. Pelo 

controle são realizados os comandos básicos para ligar o drone e dar os 

comandos de direção e velocidade. Pela tela do SmartPhone são realizados os 

ajustes, configurações e comandos avançados (Figura 6b). Algumas das 

principais características do VANT utilizado são: peso de 1,388 Kg, alcançando 

velocidade máxima de movimentação de 72 km/h, velocidade máxima de subida 

de 6 m/s, velocidade máxima de descida de 10,8 4 m/s, autonomia de 30 minutos 

de voo, com capacidade de operar a uma distância de até 5 Km. Eles utilizam 

sistemas de GPS e de GNSS para rastrear e executar suas rotas de voo com 

precisão, mantendo valores precisos quanto à distância, altitude, velocidade e 

rotas. 

A câmera se encontra acoplada na plataforma de giro estabilizadora com 

movimento independente, denominada ginball e é equipada com um dispositivo 

estabilizador que mantém a imagem estável mesmo com o equipamento em 

movimento. É fabricada também pela empresa DJI sendo seu modelo FC6310. 

Elas são equipadas com sensores CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor), um tipo de sensor passivo, são capazes de tirar fotos com 

tamanho máximo de 5472 x 3648 com resolução de 20M, possuem lentes FOV 

84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8. Sensor photo detectors de 

19.96 Mpix, Sensor size de 13.2 x 8.8 (mm), Color filter array RGB, 16.0 Bits per 

pixel, Focall engith multiplier de 2.72 e com ISO 100 - 12800. (www.dji.com) 

(Figura 6c). 

http://www.dji.com/
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Figura 6: a) Veículo aéreo não tripulado (VANT) ou drone Phantom4 Professional da 
empresa chinesa DJI utilizado para a aquisição das imagens. b) Controle do VANT 
acoplado ao tablet manuseados pelo professor Dr. Tony Sampaio. c) Câmera acoplada 
na plataforma de giro do VANT. 

4.2 PLANEJAMENTO DO VOO E AQUISIÇÃO DOS DADOS 

A área para estudo de caso escolhida foi a cava principal da Pedreira São 

Jorge localizada no município de Balsa Nova (PR) (Figura 7a). A pedreira foi 

escolhida pela facilidade de acesso e por apresentar características consideradas 

de fácil processamento, como áreas sem vegetação e edificações. O 

levantamento das imagens aéreas ocorreu em uma única etapa de campo, 

realizada no dia 18 de agosto 2017, com saída do Centro Politécnico da UFPR às 

8h30. Além do professor orientador Dr. Eduardo Salamuni, estavam presentes os 

professores Dr. Edenilson Roberto do Nascimento e Dr. Tony Vinicius Moreira 

Sampaio, ambos do DEGEO sendo o último responsável pelo LAPE-CT. 

Esse dia estava propício para o levantamento das fotografias mesmo que 

tenha sido iniciado em horário de máximo sol, às 10h da manhã, pois o tempo 

estava nublado, fato que interfere na boa qualidade dos produtos obtidos (Figura 

7b e 7c). As sombras nas imagens podem afetar na qualidade dos resultando em 

uma redução na identificação dos pontos de solo no processo de alinhamento das 
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c

 

b

 



 

21 
 

imagens, provocando uma perda de informações do modelo (Silva et al. 2015; 

Hung et al. 2018). Na pedreira foi escolhido um local de mais alta altitude para 

não haver interferência de vegetação e que facilitasse o posicionamento do drone 

na altitude desejada (Figura 7a). 

 

Figura 7: (a) Imagem de satélite obtida pelo software Google Earth da pedreira São Jorge 
no dia 24 de outubro de 2018. Em destaque, o círculo vermelho indica a localização da 
cava principal da pedreira e o ponto vermelho o local em que foi posicionado o VANT 
para levantar voo. (b) Cava principal da pedreira São Jorge, sendo a fotografia obtida de 
dentro da cava e (c) obtida no ponto de maio altitude onde o VANT foi posicionado para 
voo. 

 Para o planejamento do voo foi utilizado o aplicativo livre Pix4D Capture 

versão Android gratuita. Esse software permite definir um polígono que delimita os 

limites da área em que se deseja obter as imagens, permitindo definir a 

quantidade de linhas de voos e a forma em que isso ocorre. Também permite a 

definição de parâmetros como altura de voo – que define a resolução espacial 

final dos produtos –, recobrimento lateral e longitudinal e velocidade de voo. 

Neste trabalho optou-se por utilizar linhas de voo na forma de grid duplo com 

inclinação da câmera de 10º com o propósito de gerar além dos ortomosaicos, o 

modelo tridimensional da Pedreira. 

A decolagem do drone foi feita manualmente pelo professor Dr. Edenilson 

(Figura 8a e 8b). Após o VANT atingir a altura de voo estabelecida no 

b

 

a

 

c
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planejamento, o voo passou a funcionar automaticamente, sendo seu 

posicionamento e os dados obtidos com o voo mostrados em tempo real através 

do software, gravados instantaneamente devido a integração dos dados inerciais 

e dados GNSS para a navegação e determinação da posição exata de cada 

imagem no instante de aquisição (Figura 8c). 

Foi necessário dividir a área do voo em duas partes devido ao tamanho da 

área de recobrimento ser maior que aquela em que o VANT é capaz de sobrevoar 

com a carga total de sua bateria (Figura 9). Sendo assim, foi necessário trocar a 

bateria do VANT após o término da primeira etapa de voo para realizar a 

segunda. Os parâmetros utilizados no voo deste projeto são mostrados para 

melhor visualização na tabela a seguir (Tabela 1).  

 

Figura 8: (a) e (b) Decolagem do VANT realizada de maneira manual pelo professor Dr. 
Edenilson e acompanhada em tempo real pelo professor Dr. Tony pelo software Pix4D. 
(c) VANT após a decolagem já sobrevoando a área de estudo de caso. 
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Figura 9: Imagem obtida a partir da tela do tablet mostrando a cava principal da Pedreira 
São Jorge através do software Pix4D, que utiliza imagens de satélite fornecidas pelo 
Google Earth para o usuário definir sua área de voo. Na imagem é possível observar 
como a divisão da área de sobrevoo foi realizada, dividida em duas rotas com grid duplo. 

 

Tabela 1: Parâmetros utilizados e características obtidas do voo da área de estudo de 

caso. 

Altura do voo 60 metros 

Velocidade do voo 40 km/h 

Recobrimento longitudinal 70% 

Recobrimento lateral 60% 

Número de imagens obtidas  581 

Área total levantada 156 m2 

Tempo total de voo 31 minutos 

 

4.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 As imagens da pedreira São Jorge obtidas via VANT foram processadas no 

software Agisoft Photoscan 4.0 no LAPE-CT do DEGEO da UFPR. Esse software 

foi desenvolvido especificamente para conjuntos de imagens e dados obtidos 

através de levantamentos via VANTs. Pertence a empresa Agisoft e em sua lista 

de funcionalidades inclui fototriangulação aérea e terrestre com exportação dos 
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dados para outros softwares fotogramétricos, geração de nuvens de pontos e 

modelos poligonais triangulares 3D, MDT e MDS, ortofoto verdadeira e 

processamento de imagens multiespectral. 

As etapas realizadas no processamento dos dados pelo software Agisoft 

Photoscan estão apresentadas a seguir no fluxograma, entretanto, as etapas 

essenciais para o produto final são: alinhamento das fotografias, construção da 

nuvem de pontos e construção da malha irregular (TIN - Triangulated Irregular 

Network) (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Fluxograma das etapas do processamento das imagens no software Agisoft 
Photoscan. 

 

Foram 581 fotografias obtidas pelo drone, porém a fim de aperfeiçoar o 

processamento foram selecionadas 312 imagens que, especificamente, recobriam 

a cava principal da Pedreira São Jorge, deixando de lado as imagens que 

recobriam mais que 80% da vegetação e das rodovias ao redor e das outras 

cavas da pedreira. Para o processamento assumiu-se desconhecidos o POI da 

câmera, determinados através de uma auto calibração realizada de maneira 

automática, com valores estimado de POI e POE. O software necessita apenas 

das informações contidas no metadado EXIF das fotografias (resolução da 

imagem, distância focal; coordenadas do centro da foto) (Silva et al. 2015). 
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Ao todo foram necessários três dias e meio de processamento para a 

obtenção do produto final (Figura 11). 

 

Figura 11: Rotina de processamento registrada no software. 

 

A primeira etapa é caracterizada pelo alinhamento das fotos, ou seja, o 

software utiliza um algoritmo para identificar os pontos homólogos entre as 

imagens e orientá-las a um sistema de coordenada arbitrário, possibilitando a 

geração a priori de uma nuvem de pontos esparsos (Figura 12). Esse processo é 

denominado fototriangulação, técnica fotogramétrica que determina as 

coordenadas da área em relação a um referencial de terreno. O resultado final é a 

geração da nuvem de “tie points” ou pontos fotogramétricos onde sua função é 

materializar o sistema de coordenadas do terreno. Nesta etapa também são 

inseridos os pontos de apoio coletados em campo, utilizados para melhorar a 

precisão posicional da nuvem de pontos.  

Para o levantamento das fotografias aéreas deste trabalho não foram 

utilizados pontos de controle que garantem maior acerácea e confiabilidade no 
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processamento. De acordo com Silva et al. (2015) para a obtenção de um produto 

gerado através de VANTs com confiabilidade e precisão, é necessário utilizar 

pontos de controle para orientar a similaridade entre as imagens durante o 

processamento. Entretanto Sopchaki et al. (2018) ao realizar levantamento com 

drone sem a utilização de ponto de apoio e com a rotina automatizada pelo 

software Agisoft Photoscan, os produtos finais gerados se enquadram nos 

padrões estabelecidos pelo Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos 

Cartográficos Digitais (PEC-PCD) Classe A. 

 

Figura 12: Resultado do alinhamento das fotos, primeira etapa realizada no 
processamento das imagens da cava da pedreira São Jorge pelo software. As fotos que 
foram utilizadas são representadas em azul com riscos pretos identificando seus centros 
georreferenciados, portanto estão posicionadas no exato local em que foram tomadas 
pelo VANT. 

 

A segunda etapa é caracterizada pela geração das nuvens de pontos 

(Figura 13a). A principal função desta etapa é densificar a nuvem de pontos 

gerada no processo anterior, basicamente o software irá aumentar a quantidade 

de pontos na nuvem, diminuindo os espaços vazios para representar melhor a 

área mapeada. Primeiramente é formado uma nuvem de pontos esparsa a partir 

das coordenadas identificadas na etapa anterior. Em seguida, uma malha densa é 

obtida a partir de todas as imagens, criando uma malha poligonal 3D (Figura 13b). 

O algoritmo denominado pela empresa Agisoft de mapa de alturas/terreno é 

utilizado para essa densificação (Luz e Antunes 2015). Automaticamente são 

identificadas as feições nas imagens a partir da correlação delas, uma 
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interpolação é feita e cria-se a nuvem de pontos densa, já georreferenciada com 

coordenadas tridimensionais (x, y, z) (Silva et al. 2015).  

 

 

Figura 13: (a) Nuvem de pontos esparsa obtida durante a primeira etapa referente ao 
processo de alinhamento de pontos realizada pelo software. (b) Nuvem de pontos densa, 
resultado da segunda etapa do processamento das imagens pelo software. 

 

Na terceira etapa é feita então a estruturação dos pontos a partir da 

filtragem e classificação da nuvem de pontos, com isso, é criada a TIN (Figura 

14a). Este método de estruturação cria uma superfície a partir de pontos 

espaçados irregularmente, adaptando à densidade de pontos detectados no 

processamento de obtenção dos pontos homólogos. Quanto maior a 

b

 

a

 



 

28 
 

irregularidade do relevo, maior a densidade de pontos e, consequentemente, 

maior a densidade de triângulos da grade irregular (Luz e Antunes 2015). A partir 

disso, é possível representar de forma fiel o terreno mapeado 

tridimensionalmente, possibilitando representar o MDS (Figura 14b) e o MDT. Os 

processos de texturização e de construção do tiled model são fundamentais para 

a melhora do aspecto visual do produto. 

 

Figura 14: (a) Representação da malha triangular irregular (TIN) obtida através da 
terceira etapa de processamento das imagens pelo software. (b) Representação do 
modelo digital de superfície, sem aplicação da texturização e tiled model. 
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Os parâmetros utilizados no processamento em cada uma das etapas são 

mostrados a seguir na tabela 2. 

Tabela 2: Parâmetro da rotina de processamento dos dados coletados pelo software 
Agisoft Photoscan. Fonte: Sopchaki et al. (2017). 

 

 

5. RESULTADOSE DISCUSSOES 

Após o processamento das imagens obtidas pelo levantamento utilizando 

VANT na cava principal da Pedreira São Jorge, foi possível obter como produtos 

finais o modelo tridimensional, o modelo digital de superfície e o ortomosaico. 

5.1 MODELOS TRIDIMENSIONAIS 

 Esse modelo foi obtido a partir da terceira etapa de processamento 

identificada como Construção da Malha Irregular (TIN). Quando aplicado o 

processo de texturização e de tiled model no modelo 3D, obteve-se modelos com 

detalhes muito mais nítidos e precisos. As figuras a seguir mostram a diferença na 

qualidade dos dados de antes e depois da aplicação da textura e do modelo de 

azulejo (Figura 15, 16 e 17). 
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Figura 15: (a) Modelo tridimensional da cava principal da Pedreira São Jorge sem os 
processos de texturização e modelo de azulejo. (b) Modelo digital da cava principal da 
Pedreira São Jorge com a texturização. (c) Modelo tridimensional da cava principal da 
Pedreira São Jorge com o processo de construção do tiled model. 

 

a 

b 
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Figura 16: (a) Modelo tridimensional da cava principal da Pedreira São Jorge sem os 
processos de texturização e modelo de azulejo. (b) Modelo digital da cava principal da 
Pedreira São Jorge com a texturização. (c) Modelo tridimensional da cava principal da 
Pedreira São Jorge com o processo de construção do tiled model. 

 

a 

b 
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Figura 17: (a) Modelo tridimensional da cava principal da Pedreira São Jorge sem os 
processos de texturização e modelo de azulejo. (b) Modelo digital da cava principal da 
Pedreira São Jorge com a texturização. (c) Modelo tridimensional da cava principal da 
Pedreira São Jorge com o processo de construção do tiled model. 

 

 

a 

b
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 Na etapa de geração do modelo tridimensional, o software também gera 

um modelo sólido de representação do produto. A aplicação deste limita-se 

apenas para quando se quer a impressão em impressoras 3D (Figura 18a,b). 

 

Figura 18: (a) Sólido obtido através do modelo 3D destinado apenas a impressão 3D. (b) 
Modelo 3D impresso. 

 

 Quando aproximamos em detalhe para as bancadas da pedreira, entre os 

três modelos percebe-se que o produto gerado com a construção do tiled model 

produz imagens digitais muito mais detalhadas e com rica nitidez (Figura 19) 

quando comparado àquele em que são gerados sem a construção do tiled model. 

Assim, nesse trabalho foram utilizadas somente as imagens obtidas através da 

aplicação do primeiro processo – tiled model – no modelo 3D. 

 

Figura 19: Frente de lavra vista pelo modelo 3D quando aplicado o processo de tiled 
model. Observa-se o detalhamento da e nitidez da imagem. 

 

a

 

b
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Entre as principais aplicações desse modelo dentro da área de estudo de 

caso podemos destacar o monitoramento das frentes de lavra, identificação e 

monitoramento de desmoronamentos que ocorrem nos taludes (Imagem 20) e 

monitoramento dos tamanhos das bancadas (Imagem 21). Assim, pode-se criar 

um banco de dados para o gerenciamento com o intuito de melhorar o 

desenvolvimento e gerenciamento geotécnicos da obra. 

 

Figura 20: Frente de lavra onde é possível observar no modelo 3D o desmoronamento de 
material em uma das bancadas. 

 

 

Figura 21: Frente de lavra onde foi mensurado o tamanho de uma das bancadas em 19,4 
metros a partir do modelo 3D. 
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 Em estudos geotécnicos, os modelos 3D podem auxiliar na identificação de 

taludes e planos de ruptura como as fraturas, até mesmo na identificação e 

divisão dessas fraturas em famílias já auxiliando no planejamento das etapas de 

campo para um melhor detalhamento. Com a resolução do modelo obtido, essa 

análise poderia ser facilmente realizada. 

Já para levantamento de dados estruturais, como a atitude dos planos, pelo 

modelo gerado pelo software ainda não se pode obter medidas de maneira 

precisa e eficaz, uma vez que quando os modelos são gerados, não são inseridos 

dados de mergulho e direções dos planos. O que se pode confeccionar, apenas, é 

um banco de dados com essas informações já inseridas e marcadas em suas 

posições exatas, podendo então, servir como um complemento para a 

representação e melhor visualização das mesmas.  

A imagem a seguir (Figura 22a) mostra um plano de falha identificado por 

meio do modelo 3D. O que se pode obter de informação desse plano é apenas 

sua localização exata dentro da cava e estimar sua direção quando houver a 

integração dos resultados do modelo 3D com os obtidos nos ortomosaicos, por 

exemplo. Esse plano e outros da mesma família são evidenciados na imagem 22b 

(Figura 22b). Sabe-se que a direção desse plano de falha é N45E, porém ainda 

não é possível obter dados estruturais dessa magnitude através dos modelos 

gerados pelo software. 
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Figura 22: a) Fraturas identificadas através do modelo 3D da cava. b) Plano de falha e 
outros fraturas da mesma família identificados e evidenciados através do modelo 3D da 
cava. 

5.2 MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE 

 O MDS é um dos produtos obtidos por meio do processamento das 

fotografias aéreas tiradas por VANT pelo software Agisoft Photoscan. O MDS 

representa a superfície terrestre acrescida de quaisquer objetos existente sobre 

ela e que interferem no valor da reflectância do pixel. As técnicas mais utilizadas 

para a visualização dos MDSs são a elevação em escala de cor (Figura 23) e o 

relevo sombreado (Figura 24). Enquanto a primeira promove o destaque das 

áreas com diferentes altitudes, a segunda destaca as formas de relevo. 

a

 

b
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Figura 23: MDS da cava principal da Pedreira São Jorge no qual foi aplicada a técnica de 
elevação em escala de cor. As variações na cor é dada pelas diferenças topográficas 
presentes no relevo, onde as cores frias representam as altitudes mais baixas e as cores 
quentes as mais altas. 

 

O uso cada vez mais divulgado dos Sistemas de Informações Geográficas 

– SIG no planejamento e manutenção da superfície terrestre tem criado a 

necessidade de incorporar a representação digital do terreno como dados de base 

necessários à obtenção de certos tipos de resultados, principalmente aqueles que 

os utilizam para suporte na tomada de decisões. Dentre as possibilidades de 

aplicação temos o monitoramento de fenômenos geológicos, construção de 

barragens, estudos de viabilidade técnica de novos empreendimentos, 

planejamento urbano, uso e ocupação do solo, entre outros.  
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Figura 24: MDS da cava principal da Pedreira São Jorge onde foi aplicada a técnica de 
relevo sombreado. 

 

 A partir desses modelos é possível extrair diretamente informações 

planimétricas para os cálculos de perímetro, áreas e volume, obtenção de perfis e 

secções transversais, gerar imagens sombreadas ou em níveis de cinza, gerar 

mapas de declividade e mapas hipsométricos. Com o software Agisoft Photoscan 

foi possível a partir dos dados de altimetria extrair curvas de nível com 

equidistâncias de 1 metro (Figura 25). Por isso os dados que foram processados 

sem pontos de apoio apresentaram baixa precisão tanto para a planimetria como 

para a altimetria. Recomenda-se que estes dados sejam utilizados apenas para 

fins que não necessitem precisão. A obtenção de resultados precisos com o 

VANT se mostrou dependente dos pontos de apoio em campo devido aos 

maiores ângulos de aquisição das imagens e à baixa precisão das coordenadas 

das imagens obtidas por receptor GPS de navegação. 
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Figura 25: Curvas de nível geradas a partir do mapa digital de elevação da cava principal 
da Pedreira São Jorge. 

 

5.3 ORTOMOSAICO 

 Dentre os produtos obtidos da Pedreira São Jorge por meio do 

levantamento de imagens aéreas via drone, também está o ortomosaico (Figura 

26). Os produtos obtidos da cava da pedreira mostraram-se satisfatórios para 

esse trabalho, já que foi possível obter imagens nítidas e com alta qualidade 

espacial com resoluções de 4 cm/pix (Figura 27).  
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Figura 26: Ortomosaico da cava principal da Pedreira São Jorge. 

 

 

Figura 27: Aproximação da cava para observação dos detalhes que são possíveis obter 
com até 4 cm/pix de resolução. 
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Dentro do campo da mineração, mais especificamente na lavra a céu 

aberto que é área escolhida para este trabalho, os resultados possuem uma 

ampla aplicação. O monitoramento das frentes de lavra é facilitado quando se tem 

um método rápido e eficiente que acompanha a evolução da obra. Pode-se em 

função dos cálculos de volume, se houver um acompanhamento desde o princípio 

e quando houver integração com outros dados, como os geofísicos, os 

geoquímicos e o mapeamento geológico, estimar quanto de material já foi 

extraído e o quanto ainda será retirado, assim como calcular volumes de pilhas de 

rejeito. Com isso pode-se obter a estimativa do tempo de vida da obra e o lucro 

que essa gerará, facilitando e barateando o trabalho de dimensionamento da 

lavra.  

Como tentativa de estimar o volume de material já explotado da cava 

principal da Pedreira São Jorge, um polígono foi criado nos limites da cava 

(Figura 28a). A partir desse polígono o software obtém dados como área e volume 

do material que ainda se encontra na cava e um gráfico que mostra o perfil de 

elevação dentro da área delimitada pelo polígono. O valor encontrado de área é 

de 55.571 m2 de e volume de 1.426.540 m3. Com esses valores e com os valores 

das cotas mais baixas e mais altas, 1049 m e 968 m respectivamente, obtidos 

através do gráfico da imagem 27b, pode-se calcular o valor estimado do volume 

total de material, quando desconsiderado as diferenças no terreno antes da 

abertura da lavra (Figura 28b). Assim, o valor obtido para o volume que já foi 

explotado na cava foi de 4.499.848,76 m3. Para se obter a quantidade em 

toneladas desse material, deve-se multiplicar o volume pelo peso específico. 
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Figura 28: a) Polígono delimitando a cava da Pedreira São Jorge a fim de se obter 
valores de área volume para o cálculo do volume de material que foi explotado. No centro 
destaca-se um marcador indicando o volume obtido para a cava, não incluindo o volume 
já explotado. b) Gráfico obtido pelo software da elevação do terreno dentro do polígono 
delimitado, sendo destacado o maio e o menor valor da cota. 

 

A imagem a seguir mostra uma parte da cava da pedreira onde se encontra 

uma pilha de rejeito (Figura 28). Por meio do ortomosaico o software é capaz de 

calcular o volume e a área ocupada por essa pilha a partir de polígonos. No 

presente caso, o polígono utilizado foi a curva de nível de cota mais baixa. O 

resultado do cálculo demonstrou que a área ocupada é de 1233,8 m2 e o volume 

de 0,75 m3. Também é possível obter dimensões em metros de estruturas 

utilizando-se dessas fotos. 

a

 

b
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Figura 29: Pilha de rejeito, que possui área ocupada de 1233,8 m2 e o volume de 0,75 m3   
encontrada na pedreira. 

 

6. CONCLUSÃO 

Os VANTs se destacam em meio às outras formas de sensoriamento 

remoto por apresentar agilidade na obtenção dos dados, com aplicativos e 

softwares para o processamento de dados e planejamento de voo com fácil 

acesso, junto com a facilidade de uso e baixos custos em mão de obra e 

equipamento para a aquisição de imagens. Além disso, apresentam produtos com 

melhor resolução espacial e temporal se comparado ao uso de imagens de 

satélites gratuitas disponíveis para o Brasil. O uso de VANT para a realização de 

aerolevantamentos não substitui os satélites e aviões tripulados com câmaras 

fotogramétricas e sensores ativos para mapeamentos de grandes áreas, porém o 

VANT acoplado com câmaras de pequeno formato surge como mais uma opção 

para aquisição de dados de sensoriamento remoto. 

Em relação ao equipamento, conclui-se que as vantagens mais 

significativas da utilização de VANTs para esse tipo de trabalho se dá pelas suas 

características básicas como estabilidade de voo por sensores inerciais e GPS, 

altura constante, registros das informações de toda a rota de voo, facilidade de 
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programação de planejamento de voo, flexibilidade nas manobras e os 

parâmetros para restrição fotográfica. Apesar disso, uma desvantagem é que eles 

podem ser muito instáveis em rajadas de vento e fatores climáticos, assim como o 

tempo de uso de sua bateria. 

Em relação aos dados digitais gerados na utilização deste método, pode-se 

afirmar que são úteis para o georreferenciamento e atualização de dados de base 

cadastral e obtenção de modelos estereoscópicos para fotointerpretação, já que 

atualmente a estereoscopia analógica vem sendo substituída ou complementada 

pelo uso da digital. Este tipo de geotecnologia dá respostas rápidas na busca de 

dados espaciais e atualizações temáticas, assim como permite o monitoramento 

de dados para as mais diversas aplicações. 

O objetivo principal deste trabalho, que consistiu na aplicação de um 

método para aquisição de dados a partir de VANT com a qualidade necessária 

para a sugestão de análises dentro da área de estudo de caso, foi atingido de 

maneira satisfatória, atingindo as expectativas em relação a representação das 

estruturas geológicas e formas de relevo. 

Com a geração dos modelos tridimensionais obteve-se modelos digitais 

detalhados e com rica nitidez, mesmo quando aproximamos em detalhe para as 

bancadas da pedreira. Entre suas principais aplicações destaca-se o 

monitoramento das frentes de lavra, identificação e monitoramento de 

desmoronamentos que ocorrem nos taludes e monitoramento dos tamanhos das 

bancadas, podendo assim ser criado um banco de dados para o gerenciamento 

com o intuito de melhorar o desenvolvimento e gerenciamento geotécnicos da 

obra. Ainda é possível pelos resultados obter conhecimento prévio para estudos 

geotécnicos e até mesmo estruturais. 

Os MDS gerados com elevação em escala de cor e com relevo sombreado 

atingiram a expectativa. Porém, devido à ausência de pontos de controle 

recomenda-se que estes dados sejam utilizados apenas para fins que não 

necessitem precisão. A partir desses modelos pode-se ainda extrair curvas de 

nível com equidistâncias de 1 metro.  

Os ortomosaicos gerados são de altíssima qualidade de espacial, gerados 

com resolução de 4cm/pix. A partir das imagens foi possível sugerir atividades 

para o dimensionamento da lavra, como cálculos para a estimativa de volume de 
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minério e estéril já explotado ou que ainda pode vir a ser, cálculo de volume de 

pilhas de rejeitos. Assim, se trata de um método rápido e eficiente que facilita o 

monitoramento das frentes de lavra, já que acompanha a evolução da mesma. 

 Além disso, outro ponto identificado durante o trabalho, é que os resultados 

obtidos permitem que um levantamento prévio da área a ser estudada, pode 

facilitar e ampliar a análise geológico-geotécnica local, além de reduzir o tempo 

despendido para os trabalhos de campo. 

Do ponto de vista pedagógico, a técnica se constitui um complemento para 

a didática em salas de aula, sendo importantes para o aprimoramento da 

capacidade de visualização de exercícios tradicionais, melhorando interpretações 

em perspectiva da natureza assim como ajudando a observação e compreensão 

das superfícies rochosas e estruturas que muitas vezes não podem ser 

acessadas com facilidade, por exemplo, características geológicas localizadas em 

áreas inacessíveis ou até mesmo em outros territórios. 
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