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RESUMO: Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) se destacam pela grande importância no
auxilio de levantamentos topográficos, uma vez, que possibilita a descrição de uma porção do relevo,
seja com dados altímetricos, planimétricos e ortofotos. Neste artigo pretende-se apresentar a
metodologia para a obtenção de dados espaciais a partir do uso dos VANTs. Para isso, realizou-se um
voo em uma propriedade no Distrito de Monte Gordo, cidade de Camaçari, estado da Bahia. O
levantamento foi realizado no dia 01 de setembro de 2016, com um planejado para 100m de altura que
durou aproximadamente oito minutos e trinta e quatro segundos, em uma área de cerca de 30.000m².
Após a realização do levantamento, as imagens foram processadas com o auxilio do software Agisoft
Photoscan, possibilitando a geração de uma grande variedade de produtos cartográficos, como por
exemplo: perfis longitudinais, modelo digital do terreno (MDT) e as ortofotos, os mesmos podem ser
utilizados como base para qualquer tipo de projeto a ser realizado no terreno.
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INTRODUÇÃO: Controlados remotamente os VANTs possibilitavam a execução de missões de
risco, para esse fim a sua utilização originou-se de necessidades militares. Com os avanços
tecnológicos as aeronaves receberam diversas outras aplicações, e nas mais recentes os VANTs são
utilizados como plataformas que comportam sensores remotos para obtenção de imagens e dados de
superfícies (LONGHITANO; GEORGE ALFREDO, 2010). Uma de suas áreas de aplicação é a
Cartografia, que desempenha o papel de representar a terra o mais próximo da sua real condição,
utilizando ciências e tecnologias de levantamento e reprodução, entre elas destaca-se a fotogrametria,
que consiste na coleta de medidas de objetos a partir de fotografias. A fotogrametria é constantemente
empregada em mapeamentos de áreas, pois utiliza processos que possibilita à obtenção de dados
topográficos precisos (MARTEN; ELEN, MARQUES; ALEXANDRE, CAVAGNOLI; TIAGO.
2010). A partir das imagens de uma aerofotogrametria é possível elaborar produtos cartográficos
representativos da área observada, os principais são: O Modelo Digital do Terreno (MDT) que modela
a superfície fornecendo as elevações do terreno mediante suas coordenadas planimétricas (A. SOUZA;
RÔMULO, DEBIASH; PAULA). O perfil longitudinal que simboliza graficamente a vista lateral em
escalas horizontais (planimétricas) e escalas verticais (altimétrias) de um determinado local (C.J.
MACHADO; JOSÉ, N.R. CARTAXO; FERNANDO, C.O.A. SILVA; JÚLIO. 2014. Pg. 123 e 124).
As ortofotos que possibilitam a formação de uma vista espacial da área fotografada. Portanto este
trabalho visa à análise sobre o potencial dos VANTs na geração de informações topográficas de um
relevo.
MATERIAL E MÉTODOS: Este artigo tem como metodologia exploratória, do tipo estudo de caso
sobre o uso de VANTs para o levantamento topográfico de uma porção da superfície terrestre, tendo
como objetivo a verificação de informações de altimetria e planialtimetria que podem ser obtidas
através de um levantamento deste tipo. Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos o
levantamento em uma propriedade privada de área rural que possui 30.000m², localizada no Distrito
de Monte Gordo, na cidade de Camaçari-BA. O voo foi executado a uma altura de 100m e durou
aproximadamente oito minutos e trinta e quatro segundos e todo o estudo em campo foi efetuado em
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um dia. O Drone operado foi o Iris 3DR, para o planejamento do voo foi empregado o software
Mission Planner. Foram coletadas 192 fotos com resolução de 2cm, e para o processamento das
mesmas dispomos do software AGISOFT Photoscan versão trial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a realização do levantamento foi executado o processamento
das imagens recolhidas, a partir desse tratamento foi possível obter variados produtos cartográficos
que trazem informações altimétricas e planimétricas sobre o relevo analisado. Foram obtidos o modelo
digital do terreno (MDT), perfil topográfico e ortofoto. Utilizando a aerotriangulação que se resume
em uma técnica fotogramétrica para a obtenção das coordenadas de um terreno, mediante pontos
selecionados em um conjunto de fotografias aéreas superpostas, que possibilitam a geração do MDT
que corresponde à representação do relevo. A figira 1, representa um dos produtos gerados com base
no MDT, o mosaico de ortofotos, que proporciona uma visão ortogonal do terreno, possuindo as
mesmas características de um mapa, porém com riqueza muito maior de dados visivelmente reais.
(CASTRO; UBIRAJARA, 2004).

Figura 1 – Mosaica de Ortofoto do terreno
O modelo digital é a reprodução da forma do terreno por meio digital, também chamado de modelo de
elevação, pois descreve as elevações da superfície da área, ou seja, identificando os pontos de aclive e
declive existente (A. SOUZA; RÔMULO, DEBIASH; PAULA). Na figura 2, observa-se as
característica do relevo da área fotografada. Através das cores em destaque que identificam os pontos
acidentados e planos do terreno. Onde as áreas realçadas em laranja caracterizam-se a parte alta do
terreno, e o realce na cor azul os locais baixos, já as zonas intermediarias são descritas pelas cores
verde e azul ciano.
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Figura 2 – Modelo digital do terreno / Linha de Grade
A partir dos dados altimétricos obtidos pode-se obter o perfil longitudinal, que consiste resumidamente
em traçar o alinhamento do perfil, a linha de Grade, sobre as curvas de níveis e interpolar as altitudes
dos pontos equidistantes do alinhamento. A representação do perfil do terreno corresponde à
visualização gráfica de um corte vertical do relevo, nele é possível detectar as elevações e depressões
existentes (I. SILVA; IRINEU. 2015. Pg.167). Na figura 3 observa-se as altitudes, distâncias entre os
pontos, bem como substratos existentes ao logo do alinhamento do terreno, onde a maior altitude á
40m descrita no mesmo, refere-se ao revestimento de vegetação.

Figura 3 – Perfil longitudinal do terreno.

CONCLUSÃO: Esta pesquisa teve como objetivo principal evidenciar a capacidade dos VANTs na
geração de dados planimétricos, altimétricos e obtenção de ortofoto em uma porção da superfície
terrestre, apresentando os principais produtos cartográficos gerados por um levantamento com Drones.
Um conjunto de análises e processos foi empregado para a realização desta pesquisa. No que diz
respeito ao levantamento executado, os resultados mostram que a aplicação dos VANTs trouxe
informações necessárias para o conhecimento da forma do relevo de uma superfície, permitindo a
interpretação rápida e visual do local, visto que a representação de seus produtos retrata de forma
semelhante à realidade do terreno. Vale ressaltar que os VANTs não substituem o uso dos métodos
tradicionais para levantamentos, apenas caracteriza-se como uma ferramenta facilitadora do processo,
que aliada a outros meios trará mais precisão ao levantamento. Em virtude dos fatos mencionados é
possível concluir que os VANTs tem grande potencial na geração de dados topográficos sobre um
relevo, e os mesmos podem servir de auxilio na elaboração de projetos a serem executados no local.
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