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RESUMO 

 

As Remotely-Piloted Aircrafts (RPA) caracterizam-se como 

tecnologias promissoras em razão da possibilidade de 

associação com sensores imageadores e a aplicação de 

técnicas de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Neste 

trabalho, buscou-se analisar a acurácia posicional de 

produtos cartográficos na região do bairro de Córrego 

D’Antas, no município de Nova Friburgo-RJ. A avaliação 

posicional baseou-se no Padrão de Exatidão Cartográfica 

(PEC) associado às Especificações Técnicas de Aquisição 

de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV). O 

ortomosaico e o Modelo Digital de Terreno (MDT) 

elaborados foram considerados acurados, os quais obtiveram 

a Classificação B para escala 1:2000 e Classificação A para 

equidistância das curvas de nível de 5 m, respectivamente. 

Apesar das limitações enfrentadas em campo, elaboraram-se 

produtos cartográficos satisfatórios e acurados. 

 

Palavras-chave — RPA, Ortomosaico, MDT, PEC, 

ET-ADGV. 

 

ABSTRACT 

 
Remotely-Piloted Aircrafts (RPA) are characterized as 

promising technologies due to the possibility of association 

with imager sensors and the application of Photogrammetry 

and Remote Sensing techniques. In this work, we sought to 

analyze the positional accuracy of cartographic products in 

the Córrego D'Antas neighborhood, in Nova Friburgo-RJ 

city. The positional assessment was based on the 

Cartographic Accuracy Standard (PEC) associated with the 

Vector Geospatial Data Acquisition Technical 

Specifications (ET-ADGV). The orthomosaic and the Digital 

Terrain Model (DTM) were considered accurate, which 

obtained Classification B for 1: 2000 scale and 

Classification A for 5 m of level curves equidistance, 

respectively. Despite the limitations faced in the field, 

satisfactory and accurate cartographic products were 

elaborated. 

 

Key words — RPA, Orthomosaic, DTM, PEC, ET-

ADGV. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As Aeronaves Remotamente Pilotadas (Remotely-Piloted 

Aircraft - RPA) são controladas a partir de uma estação de 

pilotagem remota com a finalidade não recreativa, 

distinguindo-se, assim, dos aeromodelos [1].  

Os produtos digitais obtidos por uma RPA apresentam, 

como uma das principais vantagens, a sua utilização para 

obtenção e atualização de bases de dados cartográficos [2]. 

Todavia, esses produtos estão sujeitos a erros posicionais 

provenientes do processo de aquisição dos dados, sendo, 

portanto, fundamental que tais discrepâncias sejam 

avaliadas e confrontadas a parâmetros de qualidade. 

Regiões predispostas aos movimentos de massa 

gravitacionais (MMG) exigem monitoramento recorrente, 

apoiado em dados cartográficos. Contudo, os métodos 

convencionais de aquisição dados podem se tornar inviáveis 

pelo alto custo financeiro. 

Desastres como o ocorrido no município de Nova 

Friburgo-RJ, em janeiro de 2011, esboçam a importância do 

mapeamento para a determinação de áres de instabilidade e 

para o controle do processo irregular de urbanização. Assim, 

torna-se fundamental a atualização contínua da base de 

dados cartográficos da região. 

A compilação dos dados, avaliada neste trabalho, 

reveste-se de grande importância para o gerenciamento dos 

riscos em Nova Friburgo, por permitem a identificação das 

áreas mais suscetíveis aos MMG e suas tendências. 

Nesse contexto, buscou-se discutir a viabilidade 

operacional e os produtos gerados por tecnologia RPA, 

elaborando-se produtos cartográficos advindos de dados 

adquiridos por um voo autônomo. Destaca-se a relevância 

deste trabalho pela organização das informações 

cartográficas obtidas através de uma RPA, permitindo um 

nível de detalhamento maior da paisagem geográfica estuda. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O bairro de Córrego D’Antas situa-se próximo ao centro 

urbano de Nova Friburgo e às margens do curso d'água que 
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dá nome à localidade e está localizado na porção noroeste 

do município de Nova Friburgo, RJ. 

A escolha do local para o voo teve por motivação as 

trágicas consequências decorrentes das intensas chuvas de 

janeiro de 2011 na Região Serrana do Rio de Janeiro, 

resultando na transformação da paisagem geográfica e por 

ainda possuir ocupações humanas irregulares, o que acentua 

a necessidade do mapeamento continuo para a atualização 

da base de dados cartográficos da região e consequente 

embasamento para tomada de decisão. 

A RPA Matrice 600 PRO produzido pela empresa DJI, 

pesando 9,6 Kg e com raio de alcance de 5 Km foi operada 

sem um Sistema de Navegação Global por Satélite (Global 

Navigation Satellite System - GNSS) abordo e com uma 

câmera não-métrica modelo Canon PowerShot S100, com 

sensor CMOS de 12,1 Megapixels, dimensão de 7,44 x 5,58 

mm e distancia focal de 5,2 mm. A fixação ocorreu por 

meio de um suporte projetado conforme as dimensões da 

câmera e impresso por meio de uma impressora 3D. 

Foram rastreados apenas 10 pontos fotoidentificáveis 

com o receptor GNSS JAVAD TRIUMPH 1 devido à 

limitação de acesso ocasionada pelo relevo acidentado e a 

vegetação densa. Destes, definiu-se 5 pontos de controle 

(PC) para o georreferenciamento indireto e 5 pontos de 

verificação (PV). 

O método de rastreio foi o Real-Time Kinematic (RTK), 

permitindo a determinação da posição acurada dos pontos 

rastreados em tempo real [3]. Para conversão das altitudes 

elipsoidais em ortométricas, utilizou-se o modelo do 

geopotencial – Earth Geopotential Model 2008 (EGM2008) 

[4], disponibilizado pelo International Centre for Global 

Earth Models (ICGEM). 

O processamento das imagens aéreas foi realizado no 

software PIX4D, que possibilitou a autocalibração 

simultaneamente com a aerotriangulação [5] e o 

georrefenciamento indireto do bloco de imagens com uso 

dos pontos de controle rastreados em campo. Cabe destacar 

que foi utilizada a opção classificação da nuvem de pontos, 

ferramenta essencial para a elaboração do MDT, uma vez 

que o PIX4D emprega essa informação para filtrar o Modelo 

Digital de Superfície (MDS).  

As discrepâncias planimétricas e altimétricas foram 

avaliadas, inicialmente, pela presença ou ausência de 

outliers, observando a existência de discrepâncias superiores 

a três vezes o desvio padrão (σ) [6]. Em seguida, aplicaram-

se os testes t Student e Qui-Quadrados unilaterais, baseadas 

no Decreto-lei nº. 89.817 (PEC) associado à ET-ADGV da 

INDE [7], testando-se valores usuais de escala e 

equidistâncias das curvas de nível.  

Aceitando-se distribuição normal das amostras e com 

número amostral inferior a 30, o teste t pôde ser aplicado 

[8]. A hipótese nula testada na distribuição t Student indicou 

a igualdade ou a inferioridade da média amostral das 

discrepâncias (µ) em relação à exatidão esperada (µ0), não 

havendo tendência no modelo. A hipótese alternativa 

pressupôs que a média não se enquadraria ao PEC. 

A partir da média, do desvio padrão e do número de 

amostras (n), determinou-se o valor da estatística amostral 

(tcalc) através da Equação 01. Com 90 % de nível de 

confiança (α = 0,1) e o grau de liberdade (gl) n-1, 

encontrou-se o valor limite t(α,gl) na tabela unilateral. A 

hipótese nula não será rejeitada se a Equação 02 for 

atendida. 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
(µ−µ0)

σ

√𝑛

                                                           (01), e            

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 < 𝑡(α,gl)                                                               (02)                                                                       

 

O teste Qui-Quadrado indica a precisão ao nível de 

confiança de 90% e a um grau de liberdade n-1 a partir do 

comportamento da variância amostral (σ²) em relação à 

tolerância indicada pelo Erro Padrão. Confrontando-se o 

valor do teste Qui-Quadrado (X²calc) calculado (Equação 03) 

e σ0 a precisão indicada pelo PEC, a hipótese nula não será 

rejeitada quando a Equação 04 for satisfeita:  

 

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐
2 =

((𝑛−1)∗𝑆2)

(σ0)²
                                                     (03), e 

    

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏

2                                                                 (04) 

 

3. RESULTADOS 

 

O voo foi realizado em modo livre, sem linhas de voo pré-

definidas. Foram registradas 1592 imagens aéreas em 2,58 

km² levantados, com distância focal calibrada de 5,412 mm, 

afastamento do ponto principal no eixo X de 3,707 mm e 

2,742 mm no eixo Y. 

Obteve-se um ortomosaico satisfatório por abranger com 

totalidade a área de estudo, com Ground Sampling Distance 

(GSD) de 10 cm (Figura 1).  

 
Figura 1. Ortomosaico elaborado com a localização dos Pontos 

de Controle e de Verificação  

 

Observaram-se as deformações nas regiões periféricas 

do ortomosaico, as quais podem decorrer da topografia 

acidentada e da amplitude altimétrica da região, além de 

efeitos como o arrastamento, provocado pelas 
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movimentações da RPA no momento da tomada das fotos, 

em decorrência de ventos fortes.  

Posteriormente à edição da classificação da nuvem e 

reprocessamento para eliminação das alturas de elementos 

como edificações e vegetação arbórea, elaborou-se um MDT 

com GSD de 50 cm (Figura 2). 

 
Figura 2. Mapa de Elevação.  

 

3.1. Análise da Acurácia Planimétrica do Ortomosaico 
 

A Tabela 1 apresenta as discrepâncias planimétricas, sendo 

Delta N e Delta E correspondentes às componentes Norte e 

Este das coordenadas, consecutivamente. 

 

Tabela 1 - Comparação das coordenadas planimétricas 

provenientes do ortomosaico.  

ID Delta N (m) Delta E (m) 
Discrepâncias 

Planimétricas (m) 

PV01 0,610 0,199 0,642 

PV02 0,245 0,166 0,296 

PV03 0,288 0,108 0,308 

PV04 0,011 -0,003 0,011 

PV05 0,348 -0,246 0,426 

 

O valor encontrado para exclusão de outlier foi de 

0,686m e, por tanto, nenhum ponto foi identificado como 

outlier. A hipótese nula de inferioridade ou igualdade do 

valor testado (tcalc) quanto à exatidão esperada (ttab) foi 

testada, conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Teste t Student e Qui-Quadrado unilateral para as 

discrepâncias planimétricas. 

 

Não se rejeitou a hipótese nula em um intervalo de 

confiança de 90% e 4 graus de liberdade. Portanto, pode-se 

inferir que a média das discrepâncias é igual ou inferior à 

exatidão planimétrica esperada, constatando-se a ausência 

de tendência e classificação B para o ortomosaico, com base 

no Decreto-lei 89.817/ET-ADGV, para a escala cartográfica 

1:2000. 

Através da verificação pelo teste Qui-Quadrado da 

Tabela 2 acima, comprovou-se a precisão do produto 

avaliado. Com um intervalo de confiança de 90% e com 4 

graus de liberdade, não foi rejeitada a hipótese nula para o 

valor da variância das amostras (X²calc), inferior ao Erro 

Padrão esperado (X²tab). Dessa maneira, o ortomosaico é 

preciso na escala cartográfica 1:2000, para a Classe B. 

 

3.2. Análise da Acurácia Altimétrica do MDT 
 

Conforme apresentado na Tabela 3, as discrepâncias 

altimétricas correspondem às diferenças encontradas entre a 

altitude de referência e a extraída no MDT. 

Tabela 3 - Comparação das altitudes provenientes do MDT.  

ID Discrepâncias Altimétricas (m) 

PV01 1,345 

PV02 0,487 

PV03 1,001 

PV04 0,289 

PV05 0,963 

 

De acordo com os valores acima, as discrepâncias 

altimétricas acima de 1,274 m foram consideradas outlier, 

levando, por tanto, a exclusão do ponto PV01.  

Prosseguindo com o teste t Student, a Tabela 4 apresenta 

os valores para os testes de hipótese. Sendo o valor 

determinado para o tcalc inferior ao ttab, não se rejeitou a 

hipótese nula a um nível de significância de 90% e com 3 

graus de liberdade. Por tanto, pode-se considerar a não 

tendenciosidade no MDT para uma equidistância de 5 m, 

enquadrando-se pelo padrão brasileiro como Classe A.  

Tabela 4 - Teste t Student e Qui-Quadrado unilateral para as 

discrepâncias altimétricas. 

Teste t Student  
tcalc -4,216 

Não existe tendência 
ttab 1.533 

Teste Qui-Quadrado  
X²calc 0.716 

Preciso 
X²tab 1.064 

 

Os valores, acima, do teste Qui-Quadrado indicaram a 

não rejeição da hipótese nula, para um nível de significância 

de 90% e com 3 graus de liberdade. Sendo o MDT preciso 

para equidistância de 5m para as curvas de nível, 

enquadrado na Classe A. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Neste projeto observou-se que a aplicação do Sensoriamento 

Remoto, em especial quanto ao uso da tecnologia RPA para 

cartografia digital, possui um relevante potencial nas 

atividades voltadas às ações preventivas e de resposta a 

desastres, destacando-se, sobretudo, por ser um recurso 

Teste t Student  
tcalc -6.485 

Não existe tendência 
ttab 1.533 

Teste Qui-Quadrado  
X²calc 0,582 

Preciso 
X²tab 1,064 
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economicamente viável, pela agilidade apresentada em 

campo e pela possibilidade de aquisição de fotografias de 

boa qualidade, conforme demonstrado pelo ortomosaico 

elaborado, com à alta resolução espacial, permitindo a 

detecção visual de ocupações em áreas de risco e cicatrizes 

de movimentos de massa na região. 

Entretanto, as discrepâncias altimétricas encontradas 

podem ser justificadas pela variação do valor da distância 

focal definida pela calibração in-situ e utilizada no 

processamento do bloco, o que influencia diretamente na 

componente H e, consequentemente, corrobora para o 

aumento da incerteza nas componentes planimétricas devido 

ao efeito escala [9]. A presença de um sensor GNSS traria 

maior estabilidade ao sistema de equações normais do 

ajustamento em bloco, com a orientação inicial das imagens, 

refinado com os pontos de controle nas etapas seguintes de 

orientação exterior e orientação interior. 

Além disso, a cobertura da vegetação densa dificultou a 

identificação dos Keypoints e seus correspondentes em 

outras imagens no momento do processamento. Esse fato 

aliado com instabilidade da aeronave ao longo do voo e a 

variação altimétrica da região acentuaram a diminuição da 

qualidade posicional, provocando também pequenas 

deformações no ortomosaico e MDT. 

Seja de forma manual ou automatizada, a elaboração de 

um mapa deve observar um mínimo de regras para torná-los 

compreensíveis e transmissores de informação. A qualidade 

de um mapa, apesar de parcialmente subjetiva, é medida por 

sua precisão, confiança que se lhe pode conceder e eficácia 

[10]. 

A partir da verificação da qualidade do MDT e 

constatação da conformidade com do modelo com os 

valores adotados como verdadeiros, pode-se apresentar o 

MDT como objeto primitivo confiável para a elaboração de 

outras informações geomorfométricas sobre a região, 

viabilizando a verificação de parâmetros fundamentais para 

o mapeamento do risco geológico, tais como os mapas de 

elevação, declividade, curvatura vertical e curvatura 

horizontal. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos, a ausência do sensor 

GNSS a bordo pode influenciar na qualidade posicional, 

mas não inviabiliza a elaboração de produtos cartográficos, 

assim como os avaliados neste estudo, os quais foram 

considerados acurados conforme o Decreto-lei 89.817/ET-

ADGV. 

Dessa forma, os mapas elaborados mostram-se eficazes, 

pois cumpriram os objetivos propostos. Tais mapas são 

concisos, pois contêm os dados necessários ao tratamento do 

assunto por eles representados, são completos, pois 

recobrem a totalidade da área de estudo proposta, sem corte 

ou interrupção e verdadeiros, pois se mantêm dentro dos 

limites impostos pela documentação ou observação, nos 

limites de sua escala e sistema de projeção. 

6. AGRADECIMENTO 
 

Os autores gradecem o auxílio financeiro do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) ao projeto "Avaliação de Geoambientes e a 

Utilização de VANT para o Mapeamento de Desastres 

Naturais. Estudo de Caso: Nova Friburgo, RJ" do Instituto 

Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) (CNPq. Proc. 483650/2013-7). 

 

7. REFERÊNCIAS 

 
[1] ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil. Resolução nº 419, 

de 2 de maio de 2017. “Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

Especial”, RBAC-E nº 94, Brasília, 2017. 

 

[2] LUZ, C. C. da; ANTUNES, A. F. B.. “Validação da tecnologia 

VANT na atualização de bases de dados cartográficos–estudo de 

caso: sistema cárstico do Rio João Rodrigues”. Revista Brasileira 

de Cartografia, v. 67, n. 7, 2015. 

 

[3] BARBOSA, E. de M. et al. “Integridade no posicionamento 

RTK e RTK em rede”. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, 

v. 16, n. 4, p.589-605, 2010. 

 

[4] PAVLIS, Nikolaos K.; SALEH, J. “Error propagation with 

geographic specificity for very high degree geopotential models”. 

International Association of Geodesy Symposia, v. 129, Springer-

Verlag, Berlin, 2005. 

 

[5] ALVES JÚNIOR, L. R. “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”. 

2015. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2015. 

 

[6] NERO, M. A. “Propostas para o controle de qualidade de bases 

cartográficas com ênfase na componente posicional”. 2005. 186 p. 

Tese (Doutorado) Engenharia de Transportes - Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

  

[7] SANTOS, A. de P. dos et al. “Avaliação da acurácia posicional 

em dados espaciais utilizando técnicas de estatística espacial: 

proposta de método e exemplo utilizando a norma 

brasileira”. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 22, n. 4, 

p.630-650, out. 2016. 

 

[8] GHILANI, C. D.; WOLF, P. R. “Adjustment 

computations: Spatial Data Analysis”. 4. ed. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc., 2006. 

 

[9] PESSOA, G. G. “Análise da estabilidade e influência dos 

parâmetros de calibração de uma câmara digital não métrica na 

fototriangulação”. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade 

de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, 

Presidente Prudente, 2017.  

 

[10] JOLY, F. “A Cartografia”. Tradução Tânia Pellegrini; revisão 

técnica Rosely Pacheco D. Ferreira. 15ª Edição. Campinas, SP. 

Papirus, 2013. 

1079
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

