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RESUMO

Entre  os  principais  problemas  relacionados  à  conservação  ambiental  em  áreas
agrícolas está a degradação dos solos por meio da erosão hídrica que ocasiona a
remoção das camadas mais férteis de solo e o transporte de partículas de solo para
as partes mais baixas do relevo, o que contribui para o assoreamento dos recursos
hídricos.  Portanto,  o  presente  estudo  teve  como objetivo  diagnosticar  processos
erosivos em uma área de produção agrícola localizada na Fazenda Escola Capão da
Onça  –  FESCON –  UEPG,  mediante  análise  de  dados  obtidos  por  Sistema de
Navegação  Global  por  Satélite  (Global  Navigation  Satellite  System  -  GNSS)  e
Aeronaves  Remotamente  Pilotadas  (Remotely  Piloted  Aircraft  -  RPA).  Para  a
realização do trabalho foi  implantada uma grade regular com pontos de 45 x 45
metros de distância, totalizando 140 pontos em uma área de aproximadamente 26
hectares. Foram realizados georreferenciamento dos pontos da grade regular por
meio  de  receptores  de  sinal  GNSS  Geodésico  pós-processado  e  a  coleta  de
atributos do solo (textura do solo). Os dados de textura do solo levantados na grade
regular proporcionaram gerar modelos para o cálculo do fator de erodibilidade do
solo para área de estudo. Com os valores altimétricos das coordenadas levantadas
nos pontos  da  grade  regular  foi  possível  avaliar  a  precisão vertical  de  Modelos
Numéricos do Terreno - MNT gerados por meio de dados obtidos com RPA. Foram
avaliados os modelos gerados com dados obtidos por meio de equipamentos de
RPA de asa fixa e multirotor com a distribuição de diferentes números de pontos de
controle  e  sem  pontos  de  controle.  Mediante  a  análise  estatística  aplicada  em
relação entre a dispersão das diferenças altimétricas geradas nos MNT e os pontos
da grade regular usados como referência, o MNT gerado com os dados de RPA asa
fixa com pontos de controle apresentou o melhor resultado. Diante da constatação
do melhor MNT foi modelado o fator topográfico para a área de estudo. A utilização
de Sistema de Informação Geográfica - SIG proporcionou integrar todos os dados
em um único  ambiente  computacional;  gerar  modelos  por  meio  de interpolação;
analisar  a  precisão  dos  modelos;  implementar  as  equações  para  o  cálculo  dos
fatores de  erodibilidade e topográfico e também a Equação Universal de Perda de
Solo  Revisada  (Revised  Universal  Soil  Loss  Equation  –  RUSLE);  além  das
representações das informações. O resultado obtido com o modelo gerado mediante
o cálculo da RUSLE apresentou a estimativa que mais de 70 % da área de estudo
está com baixa suscetibilidade à erosão ou ligeira perda de solo. O restante da área
de estudo apresentou perda de solos acima de 10 tonelada/ha.ano, indicando média
e alta suscetibilidade à erosão. 

Palavras-chave:  GNSS  Geodésico,  RPA  asa  fixa,  RPA  multirotor,  Sistema  de
Informação Geográfica, Modelo de estimativa de perda de solo.



ABSTRACT 

Among  the  major  problems  related  to  environmental  conservation  in  agricultural
areas is soil  degradation through water erosion, which causes the removal of the
most fertile soil  layers and the transport of soil  particles to the lower parts of the
relief, which contributes to the silting up of water resources. Therefore, the present
study  aimed to  diagnose  erosive  processes in  an  area  of  agricultural  production
located at Fazenda Escola Capão da Onça - FESCON - UEPG, by analyzing data
obtained by the Global Navigation Satellite System (GNSS) and Remotely Piloted
Aircraft (RPA).For the accomplishment of the work a regular grid with points of 45 x
45 meters of distance was implanted, totaling 140 points in an area of approximately
26 hectares. Georeferencing of the regular grid points was carried out by means of
post-processed GNSS signal receivers and the soil attributes collection (soil texture).
The soil texture data collected in the regular grid provided the model for calculating
the  soil  erodibility  factor  for  the  study  area.  With  the  altimetric  values  of  the
coordinates raised at the points of the regular grid it was possible to evaluate the
vertical accuracy of Numerical Terrain Models generated through data obtained with
RPA. The models generated with data obtained by means of fixed-wing and multi-
rotor RPA equipment with the distribution of different numbers of control points and
without control points were evaluated. by means of the statistical analysis applied in
relation  between  the  dispersion  of  the  altimetric  differences  generated  in  the
Numerical Terrain Model and the points of the regular grid used as reference, the
Numerical Terrain Model generated with the fixed wing RPA data with control points
presented the best result. In view of the finding of the best NTM, the topographic
factor was modeled for the study area. The use of Geographic Information System -
GIS  provided  to  integrate  all  the  data  in  a  unique  computational  environment;
generate  models  through  interpolation;  analyze  the  accuracy  of  the  models;
implement the equations for the calculation of the erodibility and topographic factors
and  also  the  Revised   Universal  Soil  Loss  Equation  (RUSLE);  beyond  the
representations of the information. The result obtained with the model generated by
RUSLE calculation showed that more than 70% of the study area is low susceptibility
to erosion or slight soil loss. The rest of the study area presented soil loss above 10
ton / ha.year, indicating medium and high susceptibility to erosion.

Keywords: Geodetic GNSS, fixed wing RPA, multirotor RPA, Geographic Information
System, soil loss estimation model.
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1 INTRODUÇÃO

A utilização de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA - Remotely Piloted

Aircraft),  conhecidas como Drones (do inglês Zangão, devido ao som emitido por

esses  equipamentos)  ou  ainda  Veículos  Aéreos  Não  Tripulados  (VANT),  termo

advindo  de  Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV),  vem  se  popularizando  para  o

desenvolvimento de aplicações em diversas áreas nas últimas décadas. 

As aplicações com RPA começaram no uso militar a partir da segunda metade

do século 20. Com o desenvolvimento de microequipamentos embarcados, como

câmeras de pequeno formato e receptores de  Sistemas de Navegação Global por

Satélite (Global Navigation Satellite System - GNSS), a partir da década de 1990 as

RPA começaram a serem utilizadas em aplicações de uso civil.

Na área de mapeamentos, as RPAs proporcionam gerar imagens com píxeis

que representam aproximadamente 3 cm, em unidades do terreno (GSD -  Ground

Sample Distance), que até então eram impossíveis de se alcançar mediante dados

obtidos com as plataformas clássicas de mapeamento (aviões e satélites). 

O baixo custo dos levantamentos de dados com RPA para pequenas áreas é

o  grande  atrativo  dessa  geotecnologia  como  solução  para  o  uso  agrícola.  A

integração de GNSS, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e o advento das

RPA, mudou o cenário agrícola e tem direcionado a gestão das áreas de produção,

proporcionando  a  prática  de  Agricultura  de  Precisão  (AP),  com  maior  grau  de

detalhamento espacial das informações.

As aplicações de mapeamentos na área agrícola com RPA são direcionadas

principalmente para gerar dados de variabilidade espacial das áreas cultivadas no

sentido de quantificar a produtividade e detectar anomalias. Entre as vantagens que

essas informações podem proporcionar aos produtores agrícolas, estão a agilidade

na tomada de decisão que consequentemente aumenta o lucro da produção com a

redução de custos em insumos.

Os  orthomosaicos  estão  sendo  cada  vez  mais  utilizados  na  agricultura

embasando tomadas de decisão a fim de impactar no aumento da produtividade. Os

MNT  também  devem  ser  incorporados  para  melhorar  o  manejo  das  áreas  de

produção  agrícola  no  sentido  de  direcionar  a  organização  espacial  das  áreas

agrícolas mediante as condições naturais da paisagem para minimizar os impactos

ambientais ocasionados por está pratica. 
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Com  representações  que  evidenciem  maiores  detalhes  de  processos  de

degradação atuantes em áreas agrícolas, os MNT gerados por meio dos dados de

RPA  são  produtos  que  proporcionam  informações  com  grandes  detalhes  das

condições geomorfológicas e a integração de outras informações podem possibilitar

a detecção de locais com erosão ou susceptíveis.

A erosão dos solos agrícolas é um problema global que afeta tanto países

subdesenvolvidos  como  também  os  altamente  desenvolvidos  em tecnologias  na

área agrícola. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a

Agricultura (Food and Agriculture Organization –  FAO) em 2015,  30% dos solos

agricultáveis estão degradados e a principal causa é a erosão acelerada dos solos. 

As representações de processos erosivos  em sua grande maioria  utilizam

MNT com média resolução espacial, como uma das variáveis nas equações para

estimar as perdas de solos e ou indicar locais susceptíveis à erosão, em estudos

que normalmente englobam regiões de bacias hidrográficas. Nesse sentido os MNT

gerados  por  meio  dos  dados  obtidos  com  alta  resolução  espacial  por  meio  de

equipamentos de RPA associados com pontos de controle obtidos com receptores

GNSS  aprimoram  a  qualidade  da  precisão  das  representações  de  processos

erosivos. 

O  estudo  da  viabilidade  para  a  utilização  das  tecnologias  que  envolve  o

processo para a geração de modelos com dados de RPA se faz necessário devido

ao  crescente  número  de  produtores  rurais,  com  pequenas  e  médias  áreas  de

produção agrícolas, que vem adotando o uso de RPA. A avaliação da qualidade dos

MNT gerados mediante os dados de RPA é essencial  para o conhecimento das

diferenças que são representadas nos modelos em relação à realidade. 

As aplicações dos modelos gerados neste trabalho com dados de RPA são no

sentido  de verificar  se  são viáveis  para  diagnosticar  processos  erosivos  e  onde

estão suscetíveis a ocorrerem na área de estudo. A área de estudo selecionada é

exemplo  das áreas agrícolas  da região  dos Campos Gerais,  onde a  maioria  da

paisagem  é  composta  por  relevo  com  declividades  que  variam  do  plano  ao

fortemente ondulados e solos susceptíveis a erosão.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL 

 O presente estudo tem como objetivo geral diagnosticar processos erosivos

em área agrícola localizada na Fazenda Escola Capão da Onça – FESCON -

UEPG,  mediante análise de dados obtidos por RPA e GNSS. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Modelar  dados  levantados  por  meio  de  receptores  GNSS  Geodésico

mediante a aplicação dos interpoladores  Inverse distance weighted – IDW;

Kriging e Spline, para verificar qual modelo representa a altimetria da área de

estudo com as menores distorções.

 Modelar  dados  obtidos  por  meio  de  RPA  por  meio  do  processamento

fotogramétrico  digital  com  a  combinação  de  diferentes  configurações  de

pontos de controle para a geração de MDE/MNT e ortomosaico.

 Avaliar a precisão de MNT gerados por meio de dados obtidos por GNSS e

RPA.

 Gerar  modelo  de  suscetibilidade  de  processos  erosivos  com  os  modelos

gerados  com  dados  de  GNSS  e  RPA mediante  a  aplicação  da  Equação

Universal de Perda de Solo Revisada (Revised Universal Soil Loss Equation -

RUSLE).
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

A  revisão  de  literatura  realizada  neste  trabalho  apresenta  uma  breve

descrição dos problemas ocasionados pela erosão e os modelos de predição de

processos erosivos; os Modelos Numéricos do Terreno; as tecnologias para coleta

de dados (RPA e GNSS); e a utilização de SIG.

3.1 EROSÃO E MODELOS DE PREDIÇÃO

O  termo  erosão  originou-se  do  latim,  do  verbo  erodere (escavar)  e  nas

ciências  ambientais  define-se  erosão  como o  processo  de  desprendimento  e/ou

desgaste  e  transporte  de  partículas  de  solo  pela  ação  da  água,  vento  ou  gelo,

incluindo arraste gravitacional (VEIGA et al., 1994). Os mecanismos dos processos

erosivos  básicos  variam no  tempo  e  no  espaço,  e  a  erosão  ocorre  a  partir  do

momento em que as forças que removem e transportam materiais excedem aquelas

que tendem a resistir (GUERRA, 2007). 

A erosão é definida como fenômeno de desgaste da superfície da Terra por

meio da chuva, vento, gelo ou outros agentes naturais ou antropogênicos, com a

capacidade de mover o solo de um ponto da superfície e depositá-lo em outro (SOIL

SCIENCE OF AMERICA, 2008). 

No Brasil, a erosão hídrica é a que possui maior potencial para a degradação

dos solos (FERREIRA, 1981). “A erosão hídrica consiste basicamente numa série de

transferências  de  energia  e  matéria  geradas  por  um  desequilíbrio  do  sistema

água/solo/cobertura  vegetal,  as  quais  resultam numa perda progressiva  do solo”

(GUERRA, 2005).

O  processo  erosão  hídrica  consiste  basicamente  em  três  eventos

sequenciais, caracterizados pelo desprendimento, arraste e deposição de partículas

do solo. O desprendimento é definido como a liberação de partículas de agregados,

e uma vez desprendidas, elas podem permanecer próximas ao agregado ou serem

transportadas (CARVALHO et al., 2002).

O estágio inicial da erosão hídrica é o mais significativo, constituído a partir do

desagregamento ou desprendimento das partículas de solo que ocorre pelo efeito

integrado da energia de impacto das gotas de água da chuva e da força cisalhante

do escoamento superficial (BAHIA et al., 1992). A capacidade dos agentes como a

água da chuva em causar erosão é conhecida como erosividade (CAMAPUM DE

CARVALHO et al., 2006). A intensidade da chuva é o parâmetro mais importante
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para predizer as perdas de solo,  pois quanto maior a intensidade e o tempo da

precipitação,  maior  será o escoamento superficial  e,  consequentemente,  maior  a

erosão (CORRÊA, 2015). 

O arraste, ou transporte das partículas de solo, é feito pela ação do vento e,

em maior escala, pelo escoamento superficial da água (PANACHUKI et al., 2006).

Para Nishiyama (1995), o comprimento de rampa é um dos fatores que intensificam

a  erosão  do  solo,  pois  com  o  aumento  do  comprimento  da  rampa,  ocorre  um

aumento  no  volume  de  escoamento  superficial,  produzindo  um  aumento  na

intensidade de erosão, principalmente sob a forma de sulcos. 

 Quando as forças que agem para o deslocamento das partículas de solo se

reduzem  até  a  condição  de  ausência  de  movimento,  ocorre  o  fenômeno  de

deposição (CARVALHO, 2008). A deposição ocorre após a diminuição e ou cessar

da velocidade e turbulência das enxurradas das chuvas, as partículas de solo são

então depositadas nas porções mais rebaixadas do relevo.

As  formas  de  erosão  hídrica  mais  comuns  relatadas  na  literatura  são  a

laminar, linear ou em sulcos e voçorocas: Erosão laminar remove finas camadas de

solo em uma área homogênea, razão pela qual a erosão não pode ser evidenciada

por simples inspeção visual;  Erosão linear é uma forma de erosão resultante da

concentração  da  enxurrada  em  alguns  pontos  do  terreno,  atingindo  volume  e

velocidades suficientes para formar sulcos mais ou menos profundos;  Voçorocas

podem ser formadas através da conexão da erosão superficial, erosão subsuperficial

e movimentos de massa (BACELLAR, 2006). 

Os  principais  fatores  que  influenciam  no  desenvolvimento  de  processos

erosivos  são  as  características  das  chuvas;  a  declividade  e  o  comprimento  de

rampa; a capacidade que o solo tem de absorver água e a densidade da cobertura

vegetal (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1999). A textura do solo, fator que influencia

a absorção de água no solo, afeta os processos de desagregação e transporte de

partículas de solo, uma vez que, enquanto grandes partículas de areia resistem ao

transporte, solos de textura fina (argilosos) também resistem à desagregação, sendo

a areia fina e o silte as texturas mais suscetíveis à desagregação e ao transporte

(LAL,1988).

A erosão  hídrica  é  o  processo  de  degradação  que  mais  tem  afetado  a

capacidade produtiva dos solos agrícolas devido a remoção da camada superior

mais fértil  do solo,  onde a matéria  orgânica e os nutrientes estão concentrados,
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além de causar  sérios  danos ambientais,  como o  assoreamento  e  poluição  dos

recursos hídricos (ZARTL et al., 2001; COGO et al., 2003; PANACHUKI et al. 2006).

Na maioria dos casos, as taxas de erosão que ocorrem em áreas agrícolas é

maior do que a taxa de formação dos solos (GARCÍA-RUIZ et al., 2015). A erosão

em todo território  brasileiro  ocasiona a  perda de milhões de toneladas de solos

agrícolas a cada ano. As perdas por erosão são elevadas devido a não utilização de

técnicas  de  manejo  adequadas  à  conservação  dos  solos  por  uma  parcela

significativa de produtores agrícolas (OLIVEIRA et al., 2009). 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2016)

um  estudo  envolvendo  600  pesquisadores  de  60  países,  coordenado  pela

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), mostrou

que mais de 30% dos solos do planeta estão degradados com problemas de erosão,

compactação  e  perda  de  matéria  orgânica.  A erosão  em  solos  agrícolas  e  de

pastagens intensiva varia entre cem a mil vezes a taxa de erosão natural e o custo

anual de fertilizantes para substituir os nutrientes perdidos pela erosão chega a 150

bilhões de dólares. 

Os  modelos  gerados  para  representar  as  taxas  de  perdas  de  solos  são

obtidos por vários procedimentos de aquisição de dados, onde os resultados são

gerados por diferentes métodos em diversas escalas (GARCÍA-RUIZ et al., 2015).

Entre os trabalhos pesquisados em relação a erosão dos solos em áreas agrícolas,

a maioria aplica o modelo que utiliza a RUSLE (REVISED UNIVERSAL SOIL LOSS

EQUATION)  que  é  um  modelo  preditivo  desenvolvido  pelo  USDA -  Agricultural

Research  Service  para  uso  como  planejamento  de  conservação  projetado  para

prever as médias anuais da perda de solo a longo prazo. 

O modelo RUSLE deriva do modelo da USLE (Universal Soil Loss Equation)

que foi amplamente difundido para a estimativa de perda de solos, por ser prático e

utiliza variáveis de fácil obtenção. A USLE foi desenvolvida visando à estimativa das

perdas de solo a longo prazo em glebas sob condições específicas de cultivos e

práticas  de  manejo  (WISCHMEIER;  SMITH,  1978).  Apesar  de  ser  revisada,  a

RUSLE utiliza  o  mesmo  modelo  de  equação  da  anterior.  As  duas  modificações

representativas são: aplicação em áreas maiores, como, por exemplo, em bacias

hidrográficas, pois a anterior era aplicada apenas em pequenas glebas e vertentes;

e  a  junção  de  fatores  (L  e  S)  (C  e  P)  que  eram  tabulados  e  calculados

separadamente (SILVA, 2008).
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O modelo da equação da RUSLE é representada pelos seguintes fatores:

A = R. K. LS. CP 

Onde: 

A= Estimativa de erosão específica, ou seja, é a perda de solo por unidade de área e

por unidade de tempo. 

R= Fator erosividade da precipitação, é a capacidade da chuva de desprender e

transportar as partículas de solo. 

K= Fator de erodibilidade do solo, que representa a susceptibilidade de diferentes

solos  a  serem erodidos  de  acordo  com suas  características  físicas,  químicas  e

biológicas.

LS  =  Fator  topográfico  englobando  a  declividade  e  comprimento  de  rampa

(adimensional); 

CP =  Fator de uso do solo e praticas conservacionistas.

A erosão hídrica é fortemente influenciada pelo fator comprimento do declive

(fator L) e declividade do terreno (fator S) (BESKOW; MELLO; NORTON, 2009). A

declividade  é  informação  básica  de  topografia  utilizada  nas  metodologias  de

identificação de áreas potenciais aos processos de erosão (FUJIHARA, 2002). 

Os processos de escoamento e erosão são tipicamente representados em

modelos com resolução espacial insuficientes. Essas representações normalmente

não conseguem incorporar os efeitos importantes de heterogeneidade topográfica na

geração  de  modelos  de  escoamento  superficial  e  erosão  do  solo  (HUTTON;

NICHOLAS; BRAZIER, 2014). 

A escala  espacial  da  declividade,  fator  S,  normalmente  é  obtida  de  MNT

gerados por meio de dados de sensoriamento remoto com média resolução espacial

obtidos por meio de plataformas orbitais ou aéreas tripuladas, medições de campo

com estações totais, receptores GNSS de precisão ou com scanners a laser. Mas

nos últimos anos com o advento das plataformas RPA, os modelos de processos

erosivos vem sendo amplamente beneficiados, sobretudo pela elevada resolução

espacial dos modelos gerados (FARIA, et al., 2017).

Ouédraogo et al. (2014) geraram MNT por meio de dados de RPA, para uma

bacia hidrográfica sob manejo agrícola, com uma resolução de 1 m e compararam

os  resultados  com  os  dados  de  varredura  laser  terrestre.  A avaliação  de  erro

mostrou  que  o  modelo  derivado  de  dados  de  varredura  laser  terrestre  foi  mais
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preciso que o modelo derivado de dados de fotogrametria com RPA. No entanto, o

modelo de varredura laser  terrestre não conseguiu representar sulcos de erosão

individuais em solos agrícolas. 

Estudos de processos erosivos com dados de alta resolução espacial obtidos

por aerofotogrametria utilizando RPA vem sendo realizados em diferentes locais. No

estudo realizado por D’Oleire-Oltmanns et al., (2012) a aplicação de sensoriamento

remoto  usando  RPA foi  utilizada  para  o  monitoramento  da  erosão  do  solo  em

Taroudant no Marrocos. Stöcker, Eltner, Karrasch (2015) realizaram a combinação

de dados de RPA e lazer terrestres para a geração de modelos para representações

de voçorocas em Andaluzia na Espanha. Glendell et al., (2017) Utilizaram modelos

gerados com dados de RPA para estimar a extensão da erosão do solo de terras

altas, na Inglaterra e País de Gales, definindo os diferentes tipos de erosão e suas

características em diferentes tipos de solo.

3.2 MODELO NUMÉRICO DO TERRENO

O Modelo Numérico do Terreno - MNT é definido como uma representação

matemática da distribuição de um fenômeno espacial  que ocorre dentro de uma

região da superfície terrestre (BURROUGH, 1986; FELGUEIRAS, 1998; WEIBEL,

HELLER, 1999). 

Os MNT são representados por coordenadas tridimensionais (x, y, z), onde

z, o parâmetro a ser modelado, é função de xy, ou seja: z = f(x,y). Estes dados são

usualmente  adquiridos  segundo  uma distribuição  irregular,  ou  com espaçamento

regular,  no  plano  xy ao  longo  de  cotas  com mesmo valor  de  z (FELGUEIRAS,

CÂMARA, 2001). 

Existem diversas aplicações de MNT: mapas topográficos para análises de

corte  para  aterro,  projeto  de  estradas  e  barragens;  elaboração  de  mapas  de

declividade e exposição para apoio a análise geomorfológica e erodibilidade; análise

de  variáveis  geofísicas  e  geoquímicas  e  representação  tridimensional  em

combinação com outras variáveis  (BURROUGH,1986). 

De acordo com Felgueiras (1998), o processo de geração de MNT envolve

as seguintes etapas: 

• Aquisição dos dados representativos do fenômeno em análise (amostragem); 

• Modelagem envolvendo a elaboração de um modelo matemático a partir da criação

de estruturas de dados e de funções de interpolação, resultando na definição de
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superfícies de ajuste com uma representação contínua do fenômeno em análise,

mediante amostragem; 

• Utilização do modelo gerado,  em substituição à superfície  real,  com diferentes

metodologias de análise para diversas aplicações. 

A aquisição de dados para amostragem pode ser realizada com a utilização

de  equipamentos  como  teodolitos,  estação  total,  receptores  de  sinal  GNSS,

varredura à laser do terreno (LIDAR - Light Detection And Ranging) que pode ser

aerotransportada ou terrestre,  fotografias aéreas e sensores orbitais (ex. SRTM -

Shuttle Radar Topography Mission).

Tradicionalmente  os  métodos  de  levantamento  de  dados  em campo  para

geração  de   MNT são  muito  dispendiosos  e  demorados  devido  o  levantamento

pontual  das  coordenadas.  Com  o  tempo,  a  fotografia  aérea  tornou-se  um  dos

principais métodos de coleta de dados para gerar MNT. Recentemente, o sistema de

varredura  à  laser  (LiDAR)  aerotransportado  também  tornou-se  uma  maneira

poderosa de produzir MNT devido à vantagem de coletar dados tridimensionais de

forma muito eficaz ao longo de grandes áreas com alta resolução espacial (POLAT,

UYSAL, 2015).

A principal desvantagem das plataformas aéreas tripuladas, como os aviões,

é que são caras, especialmente para levantamentos de dados de pequenas áreas.

As  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas  (Remotely  Piloted  Aircraft  – RPA)  estão

sendo utilizadas a cada dia com mais intensidade com o objetivo de gerar dados

com custo mais acessível (REMONDINO et.al., 2011).

A aplicação de fotografias aéreas obtidas por meio de RPA para geração de

MNT com alta resolução espacial  é uma técnica vantajosa, em relação ao custo

beneficio dos demais levantamentos, para quantificar e qualificar as alterações de

superfície do terreno (ELTNER, et al., 2015). 

Os  produtos  gerados  em ambiente  digital  mediante  MNT são  conhecidos

como: Modelo Digital de Superfície MDS (Digital Surface Models – DSM) onde são

representadas todas as feições da superfície (terreno, vegetação, edificações) e o

Modelo Digital do Terreno (Digital Terrain Models - DTM) que representa somente as

formas  do  terreno  estimada  pela  altitude.  O  modelo  gerado  pelo  processo  de

subtração  do  MDT  por  MDS  é  conhecido  como  MDS  normalizado  onde  são

representados as elevações dos objetos acima do terreno. 
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Durante  o processo de geração de MDT,  são removidos objetos  que não

pertencem ao terreno, como as formas vegetais (árvores) e edificações (LOHMAN,

KOACH, 1999). A filtragem dos objetos é um passo essencial para separar pontos

que  são  da  superfície  do  terreno  e  os  objetos  não  pertencentes  ao  terreno

(VOSSELMAN, 2000; AXELSSON, 2000).

Distinguir a superfície do terreno de objetos que não o pertencem pode ser

um desafio  considerável  em regiões com alta variabilidade superficial.  Entretanto

MNT precisos só podem ser  gerados se os pontos não pertencentes ao terreno

forem removidos com sucesso (SHAN, SAMPTH, 2005). 

3.3 AERONAVES REMOTAMENTE PILOTAS

As  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas  são  equipamentos  capazes  de

deslocar-se no espaço aéreo e podem ser controlados remotamente por um piloto

em uma estação de controle ou podem voar de forma autônoma usando planos de

voo pré-programados (EISENBEISS, 2009). 

Foram  desenvolvidas  inicialmente  para  o  uso  em  aplicações  militares.

Entretanto,  as  aplicações  na  esfera  civil  na  última  década  cresceram

progressivamente  em diversos segmentos  com a utilização de  RPA em apoio  e

suporte  na  coleta  de  dados  e  informações  para:  infraestrutura;  transporte;

segurança;  mídia  e  entretenimento;  fotogrametria;  agricultura;  mineração;

monitoramento de florestas; topografia.

O DECEA (Departamento de Controle de Espaço Aéreo), define uma RPA de

forma semelhante a uma aeronave convencional tripulada, porém com o diferencial

de não ter o piloto a bordo; por isso, a autorização para que uma RPA trafegue pelo

espaço aéreo está condicionada à apresentação de documentos que comprovem os

requisitos necessários para voo como qualquer outra aeronave. 

De acordo com a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil (2017) as RPA

estão divididas em três classes, de acordo com o peso máximo de decolagem, no

qual deve ser considerado os pesos da bateria ou combustível do equipamento e de

carga eventualmente transportada. A classificação é aplicável apenas para as RPA e

não para os aeromodelos:

Classe 1 – Peso máximo de decolagem maior que 150 kg

Classe 2 – Peso máximo de decolagem maior que 25 kg e até 150 kg

Classe 3 – Peso máximo de decolagem de até 25 kg

http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-2-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-25kg-e-ate-150-kg
http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-1-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-150-kg
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A diferença entre aeromodelos e RPA é que aeromodelos são equipamentos

para uso recreacional e RPA são para uso profissional em aplicações de atividades

comerciais ou pesquisa. As RPA são distinguidas em dois modelos principalmente,

asas fixas e multirotores.

A figura 1 mostra alguns modelos de equipamentos RPA de acordo com as

classes do peso de decolagem: 1-a, RPA classe 1 de asa fixa com 200 kg para uso

militar; 1-b, RPA multirotor classe 2 para entregas de até 25 kg; 1-c, RPA classe 3 de

asa fixa com 630 gramas para mapeamentos;  1-d,  RPA classe 3 multirotor  com

1,380 kg para o registro de imagens para diversas finalidades.

Figura 1: Equipamentos RPA.

Fonte: Arab News; Amazon; Santiago e Cintra Geotecnologias; DJI.

Segundo  Morgenthal  e  Hallermann  (2014),  as  RPA  apresentam  certas

limitações, principalmente os menores e mais leves. Devido ao seu tamanho e peso

reduzido o sistema de voo é bastante sensível às mudanças meteorológicas, como

chuvas  e  ventos  mais  fortes.  Dentre  as  vantagens  ressalta-se  a  capacidade  de

transferência de dados em tempo real entre a RPA e a estação de controle, além do

armazenamento de dados a bordo durante todo o voo. 

a b

c d
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3.3.1 Fotogrametria com Imagens de RPA

A fotogrametria com imagens de RPA envolve algumas das mesmas técnicas

da fotogrametria realizada por meio de aeronaves pilotadas com a combinação de

programas de computador  que automatizam a maioria  dos processamentos para

geração dos produtos (MNT, orthomosaicos).

De  acordo  com  RAY (1963),  a  fotogrametria  foi  definida  como  o  registro

instantâneo dos detalhes do terreno que se determina principalmente pela distância

focal da lente da câmera, pela altura de voo do avião no momento da exposição e

pelo  filme  e  filtros  usados.  Para  a  American  Society  Of  Photogrammetry - ASP

(1966) a fotogrametria, é a arte, ciência e tecnologia de obter informações sobre

objetos  e  do  meio  ambiente  com o uso  de processos  de registros,  medições e

interpretações  das  imagens  fotográficas  e  padrões  de  energia  eletromagnética

registradas.  

A  fotogrametria  envolve  dois  conceitos:  estereoscopia  e  paralaxe.  A

estereoscopia diz respeito à visualização de um mesmo foco por dois mecanismos

de captação de imagens. A paralaxe é o deslocamento aparente na posição de um

objeto, em relação a um ponto de referência, causado por uma mudança na posição

de observação (TOMMASELLI, 2009).

Na fotogrametria aérea a elaboração do plano de voo representa a primeira

etapa  no  processo  de  levantamento  e  sua  qualidade  pode  comprometer  todo  o

desenvolvimento do projeto. O objetivo final do levantamento deve ser considerado

na elaboração do plano de voo para definir a escala a ser utilizada. Após definida a

escala, deve-se definir o limite da área a ser recoberta, sinalização de alvos (pontos

de controle), cálculo da sobreposição lateral e longitudinal das fotografias e os eixos

das faixas de voo preferencialmente no sentido Norte-Sul ou Leste-Oeste. 

Depois  do  levantamento  das  fotografias  aéreas  é  necessário  realizar

fototriangulação,  que permite determinar  coordenadas de pontos de interesse no

espaço objeto. Esse método para determinar as coordenadas é possível devido à

relação geométrica entre as fotografias adjacentes, o controle de campo mediante

pontos de apoio, em conjunto de valores aproximados de parâmetros de orientação

da  fotografia  (LUGNANI,  1987).  O  maior  objetivo  da  fototriangulação  é  fornecer

coordenadas  precisas  para  os  pontos  necessários  na  orientação  de  modelos

fotogramétricos para a restituição de ortofotos (ANDRADE, 1998).
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De  acordo  com  Coelho  Filho  e  Brito  (2007),  o  objetivo  da  restituição  é

interpretar as inúmeras feições naturais ou artificiais do terreno, além de extraí-las

com suas referências geográficas ao espaço-objeto. 

O imageamento  por  meio  de câmeras de pequeno formato  instaladas em

RPA, deu início as pesquisas referentes a elaboração de produtos cartográficos. A

popularização das câmeras digitais portáteis em meados dos anos 2000, mesmo

não sendo projetadas para aplicações de fotogrametria, mas devido ao baixo custo

de aquisição instigaram muitos pesquisadores à realizarem testes em que obtiveram

informações confiáveis (MACHADO et al. 2003; DISPERATI et al. 2007).

De acordo com Woodget  et  al.  (2015),  a  emergência  de  pequenas RPAs

contribuiu  significativamente  para  a  mudança  metodológica  em  levantamentos

topográficos. Fonstad et al. (2013), consideram que tal ferramenta produz dados de

qualidade e resolução comparáveis com os obtidos por sensores tipo LiDAR ou pela

fotogrametria clássica, mas com maior facilidade de aquisição de dados e menor

custo. 

A combinação de imagens de RPA com o algoritmo Structure-from-Motion

(SfM) fornece uma estrutura eficiente, de baixo custo e rápida para sensoriamento

remoto  para  mapeamentos.  Esta  metodologia  foi  adequada  para  levantamentos

topográficos  repetidos  em  áreas  remotas  ou  pouco  acessíveis  (CLAPUYT;

VANACKER; OOST, 2016). As técnicas SfM se tornaram parte do kit de ferramentas

dos geomorfólogos, devido ao potencial para expandir ainda mais a escala na qual

caracterizamos  a  topografia  e  monitoramos  as  mudanças  geomórficas  (SMITH;

VERICAT, 2015). 

A fotogrametria  por  meio de RPA, além de apresentar  uma alternativa  de

baixo custo em relação a fotogrametria aérea tripulada clássica, possibilita trabalhar

a uma altura de voo mais baixa do que os sistemas tripulados e com isso é possível

obter imagens com maior resolução espacial (EVERAERTS, 2008). As imagens de

RPA,  além de proporcionarem a coleta  de  dados  com maior  resolução espacial

também incluem maior homogeneidade radiométrica que as imagens obtidas com

aeronave  tripulada  ou  imagens  de  satélite  devido  à  baixa  altitude  de  aquisição

(LELONG, et. al. 2008).

Embora as RPAs não sejam adequadas para coletar  imagens de grandes

áreas  para  mapeamento  devido  à  restrições  de  autonomia  no  tempo  de  voo  e

também  pela  dificuldade  computacional  de  processar  grandes  números  de
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fotografias com alta resolução espacial, elas são adequados para criar e atualizar

mapas  topográficos  locais  (BENDEA,  et.  al.,  2007;  HAARBRINK;  EISENBEISS,

2008; LI, 2011).

Estudos como os realizados por Ribeiro Júnior (2011), Ferreira (2014) e Silva

et al. (2015), demonstraram que a fotogrametria digital com VANT utilizando câmera

de pequeno formato, pela computação de similaridades entre imagens sobrepostas

devidamente orientadas, é um produto com precisão e confiabilidade, desde que

utilizados pontos de apoio de solo pré-sinalizados para  a devida  orientação das

aerofotos. 

De acordo com Costa  e  Silva  (2012)  o emprego de alvos  pré-sinalizados

envolve custos adicionais significativos em termos de planejamento, implantação e

medições,  para  um projeto  de  mapeamento  por  fotogrametria,  mas  pode  ser  a

garantia  da  precisão  exigida  quando  forem  usados  sistemas  alternativos  com

câmeras digitais não métricas.

3.4 POSICIONAMENTO POR SATÉLITES

Os sistemas de posicionamento por satélites, ou GNSS possibilitam suprir as

necessidades de orientação (localização geográfica) sobre qualquer ponto do globo

terrestre.  E  o  desenvolvimento  das  RPA para  coleta  de  dados  espaciais  está

fortemente atrelado a essa tecnologia que atualmente possibilita conhecer a posição

espacial de objetos com alta precisão.

O termo GNSS (Global  Navigation Satellite System) foi  instituído em 1991

pela International Civil Aviation Organization - ICAO, durante a décima Conferência

de Navegação Aérea, de forma a representar os sistemas de posicionamento por

satélite com cobertura global (SEEBER, 2003). 

A solução para  os problemas de posicionamento global  surgiu  de  fato  na

década de 1970, quando os Estados Unidos lançaram a proposta do NAVSTAR-GPS

(Navigation System with Timing and Ranging - Global Positioning System) no uso de

atividades militares e aberto para uso civil a partir da década de 80. Essa foi uma

etapa  que  marcou  a  história  da  navegação,  pelo  fato  de  que  revolucionou,

praticamente,  todas  as  atividades  que  dispunham  do  interesse  de  determinar

posições no espaço (MONICO, 2008).

O NAVSTAR-GPS tornou-se totalmente operacional em 1993, mas somente

depois do ano 2000 que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desligou o
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sistema que degradava o sinal do GNSS para usuários civis que introduzia erros de

posicionamento na ordem de 100 e 140 metros (TRAGUETA; CARDOSO, 2009).

Além deste sistema, outros sistemas foram desenvolvidos ou estão em fase

de implementação, tais como o GLobalnaya NAvigationnaya Sputnikovaya Sistema -

GLONASS da  Federação  Russa,  o  Galileo da  União  Européia  e  o  BeiDou da

República Popular da China. Existem ainda sistemas locais que complementam o

aumento capacidade do GNSS, como o European Geostationary Navigation Overlay

Service -  EGNOS de cobertura Europeia e o  Wide Area Augmentation System -

WAAS que cobre a América do Norte.

Com o aumento  da qualidade do sinal  para o uso civil,  acompanhado do

desenvolvimento de receptores com configurações mais avançadas, o GNSS tornou-

se  o  sistema  de  posicionamento  mais  utilizado  para  auxiliar  as  metologias  de

levantamentos de dados para a Geodésia, Topografia e Aerofotogrametria (IBGE,

2008).  Outras  aplicações  que  são  essencialmente  integradas  ao  GNSS  são  as

navegações  aéreas,  marítimas  e  terrestres.  Recentemente,  a  localização

proporcionada  pelo  GNSS  é  fundamental  para  o  funcionamento  de  diversos

aplicativos móveis.

De acordo com Monico (2008) o GNSS tornou-se uma tecnologia que já faz

parte do cotidiano não só da comunidade científica, mas também de usuários em

geral. Devido à precisão que o GNSS possibilita no posicionamento, ele tem sido

utilizado  para  diversos  fins  operacionais,  desde  uma  simples  navegação  por

aventureiros, até a realização de posicionamento de ordem milimétrica. 

3.4.1 Funcionamento do GNSS

O princípio de funcionamento do GNSS está baseado no conceito da medida

de distâncias entre uma fonte transmissora e uma fonte receptora por meio de rádio-

sinais. São necessárias pelo menos três distâncias medidas e o conhecimento da

posição  absoluta  das  três  fontes  transmissoras  (satélites)  que  proporcionam

determinar  a  posição  da  fonte  receptora  (usuários)  a  partir  do  processo  de

triangulação.  As  distâncias  são  computadas  a  partir  do  tempo  e  velocidade  de

propagação das ondas eletromagnéticas (MONICO, 2008). 

Os  satélites  transmitem os  sinais  continuamente  em duas  frequências  da

banda  L,  denominadas  de  L1  (1575,42  MHz)  e  L2  (1227,60  MHz).  Sobre  as

frequências  são  modulados  a  mensagem  de  navegação  e  os  códigos
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pseudoaleatórios  (PRN – Pseudo Randon Noise).  A transmissão do sinal  GNSS

ocorre por meio da fase de batimento da onda portadora e/ou da pseudodistância

derivadas do código C/A. A precisão da medida da fase da onda portadora pode ser

da  ordem  de  milímetros,  ela  é  a  observável  indispensável  na  obtenção  de

posicionamentos que requeiram melhor precisão. A pseudodistância é mais utilizada

em posicionamentos com precisão de ordem métrica (MONICO, 2008). 

Segundo Monico (2008), o GNSS é composto por três segmentos: espacial

(satélites); controle e usuários (Descrição com base na organização do NAVSTAR-

GPS). 

 O espacial  é  distribuído  em seis  planos  orbitais  e  contém no  mínimo 24

satélites, distribuídos em 4 satélites por órbita, separados de forma idêntica, estando

a uma altitude média de 20.200 km. Os planos orbitais possuem uma inclinação de

55° relacionada ao Equador e seu período orbital é de 12 horas siderais. 

 O  segmento  de  controle  é  responsável  em  realizar  o  monitoramento  e

controle do sistema de órbita dos satélites, predizer as efemérides (calculando as

correções dos relógios dos satélites) e atualizar as mensagens de navegação de

cada satélite de forma periódica. Este segmento é composto por cinco estações de

monitoramento  do  GPS  (Hawaii,  Kwajalein,  Ascension  Island,  Diego  Garcia  e

Colorado Springs), sendo que há três delas que realizam a transmissão de dados

aos satélites e uma estação é nominada como a de controle central. 

 O segmento de usuários está diretamente ligado aos receptores GNSS, os

quais são adequados para suas relativas finalidades (geodésia, navegação). 

As  observações  GNSS,  como  qualquer  outro  tipo  de  observação,  estão

sujeitas a erros aleatórios, sistemáticos e grosseiros que causam ambiguidades.  

Entre os erros envolvidos, pode-se citar os erros devido ao relógio do satélite,

órbitas, efeitos atmosféricos, erro do relógio do receptor e efeito do multicaminho.

Tais erros deterioram a qualidade das observáveis GNSS (código e fase da onda

portadora) e precisam ser tratados adequadamente, para que seja possível realizar

posicionamento de ordem milimétrica (SOUZA, 2006). 

Com os sinais de código, é enviada uma mensagem que contém diversas

informações sobre as efemérides.  De acordo com Seeber (2003),  as efemérides

transmitidas são preditas e comunicadas aos usuários através de mensagens de

navegação, enquanto que as efemérides precisas são provenientes de estimativas
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feitas  por  centros subordinados ao IGS (International  GNSS Service)  a  partir  de

elementos orbitais observados. 

Monico (2008) afirma que o uso das efemérides transmitidas tem sido feito

principalmente  no  processamento  de  bases  curtas  e  aplicações  na  topografia,

enquanto as efemérides precisas têm sido utilizadas no processamento de linhas de

base longas e em aplicações que requeiram grandes precisões, como geodinâmica.

3.4.2 Métodos de posicionamento e receptores GNSS

A utilização do GNSS aumentou consideravelmente em diversas aplicações

que são dependentes do posicionamento terrestre com precisão. Como mencionado

anteriormente,  as  aplicações  com  GNSS  englobam  desde  aplicativos  para

localização de endereços ou direcionamento de rotas,  instalados em dispositivos

móveis,  com  precisão  que  atualmente  chega  à  aproximadamente  5  metros;  a

navegação  aérea  e  marítima;  e  os  levantamentos  de  dados  para  a  Geodésia,

Topografia e Aerofotogrametria, que dependendo das configurações dos receptores

e métodos de posicionamento, podem processar o sinal  GNSS com precisão de

alguns centímetros ou milímetros. 

Os  receptores  podem  ser  classificados,  segundo  sua  utilização,  como:

navegação que são destinados à navegação terrestre, marítima e aérea e utiliza as

observações das pseudodistâncias derivadas do codigo C/A; topográfico que são

capazes  de  rastrear  a  fase  da  onda  portadora  L1  e  o  código  C/A,  podem

proporcionar posicionamento preciso quando utilizados em conjunto com receptores

localizados em estações de referência, mas a sua utilização fica restrita a um de raio

de aproximadamente 10 km; geodésico – receptores capazes de rastrear a fase da

onda portadora nas duas frequências e pode utilizar linhas de base até que 100 km.

O emprego de receptores de dupla frequência é uma solução muito utilizada

para reduzir os efeitos da ionosfera em linhas de base com comprimento superior a

10 km. Usuários que possuem receptores de simples frequência têm a possibilidade

de utilizar modelos regionais da ionosfera (CAMARGO, 1999). 

O posicionamento com GNSS é realizado por meio de diferentes técnicas e

observáveis,  as  quais  fornecem  níveis  de  precisão  que  variam  desde  algumas

dezenas de metros até poucos milímetros. A observável utilizada no processo de

estimação das coordenadas é um dos principais fatores que influenciam os níveis de

precisão alcançados (IBGE, 2008). 
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A figura 2 mostra diferentes tipos de receptores de sinal GNSS: exemplo 2-a

receptor  de  mão  para  navegação  com precisão  de  5  metros,  2-b  receptor  pós-

processado topográfico com precisão de alguns milímetros; 2-c receptor RTK em

tempo real com precisão de centímetros.

Figura 2: Receptores de sinal GNSS.

Fonte: Garmin; Trimble; GeoCAD

Os métodos de posicionamento de GNSS são divididos de acordo com o

número de receptores utilizados no levantamento de dados. A utilização de somente

um  receptor  para  o  levantamento  de  dados  é  denominada  de  posicionamento

absoluto ou por ponto. A utilização de dois ou mais receptores é denominada de

posicionamento relativo e podem ser classificadas como estáticos; estático-rápido;

semicinemático  e  cinemáticos  (em  movimento),  e  também  de  acordo  com  o

resultado que podem ser obtidos mediante pós-processamento ou em tempo real

(RTK - Real Time Kinematic), com correções diferenciais (DGPS - Differential Global

Positioning System), dentre outros (SEEBER, 2003 e MONICO, 2008). 

No  posicionamento  absoluto,  as  coordenadas  de  um  ponto  localizado  na

superfície terrestre são determinadas diretamente em relação ao centro da terra, ou

seja, ao centro de massa da Terra. Este método de posicionamento é a partir do

código  C/A e  proporciona  precisão  inferior  aos  demais  métodos  e  técnicas  de

posicionamento existentes. O Posicionamento por Ponto Preciso- PPP compreende

ca b
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uma técnica de posicionamento com um único receptor pós-processada, que fornece

a depuração dos erros e consequentemente uma melhor precisão, enquanto que o

método  de  navegação  utiliza  somente  o  código  C/A  (pseudodistância)  para  a

determinação  das  coordenadas  aproximadas  e  instantâneas  das  estações  em

relação ao referencial: elipsóide WGS84 (World Geodetic System 1984), (MONICO,

2008 e CHUERUBIM, et. al. 2013).

O levantamento pelo método posicionamento relativo estático, para a fixação

de base, tem duração que varia de 20 minutos até várias horas. Para as linhas de

base  maiores  que  10  km  recomenda-se  a  utilização  de  receptores  de  dupla

frequência. A precisão conseguida com esta técnica de posicionamento pode chegar

a alguns milímetros. Para o posicionamento relativo estático-rápido, que é conhecido

como pseudocinemático, o levantamento é realizado de forma similar ao estático. A

grande diferença entre estas técnicas está no intervalo de tempo do rastreio, que no

estático-rápido é inferior a 20 minutos. 

O posicionamento relativo semicinemático conhecido como pseudoestático,

é  um  método  de  posicionamento  intermediário  entre  o  posicionamento  relativo

estático e cinemático. Conhecido como  stop and go,  é similar ao estático-rápido,

onde  o  diferencial  está  também  no  tempo  de  rastreio  em  cada  ponto  e  na

necessidade  do  receptor  permanecer  ligado  durante  todo  o  período  do

levantamento. O posicionamento relativo cinemático é um método no qual o receptor

base fica parado enquanto que o receptor rover desloca-se entre os pontos  durante

todo o levantamento (MONICO, 2008). 

O levantamento em tempo real - RTK é um método de posicionamento rápido

e preciso,  o  seu princípio  de  funcionamento  é  fundamentado na transmissão de

correções  diferenciais  da  estação  de  referência,  para  estação  que  se  deseja

conhecer  as  coordenadas.  As  estações  devem  ser  equipadas  com  receptores

GNSS, e um meio de comunicação para transmissão dos dados). A transmissão dos

dados é feita por meio de um enlace que pode ser rádio de comunicação, linha

telefônica, sub-portadora FM (RDS) ou satélites de comunicação (TALBOT, 1996). 

A  maioria  dos  erros  de  propagação  gerados  nos  levantamentos  é

consequentemente da disposição da geométrica dos satélites e denomina-se DOP

(Dilution Of Precision). Podem ser calculados previamente a partir do conhecimento

das coordenadas aproximadas da localidade e das órbitas preditas dos satélites.
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Para obter levantamentos precisos com boa qualidade, o ideal são valores de DOP

abaixo de 5 (FGCC, 1989).

Para  aplicações  geodésicas  em  território  brasileiro  é  necessário  que  as

estações de referência façam parte do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), cujas

características  são apresentadas  por  Costa  e  Fortes  (2000).  Destaque  deve  ser

dado à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS (RBMC), que é

operada e mantida pelo IBGE. Trata-se de uma rede geodésica ativa que elimina a

necessidade  do  usuário  ocupar  estações  passivas  do  SGB  em  alguns  casos

(PEREIRA et. al., 2003). 

3.5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

O surgimento dos SIG está relacionado com o desenvolvimento da tecnologia

da informação, que a partir de meados do séc. XX proporcionou análises do mundo

real em ambientes digitais. De acordo com Longley et. al. (2013) o primeiro SIG foi o

Sistema de Informação Geográfica do Canadá, concebido em meados da década de

1960  como  um  sistema  computadorizado  de  mensuração  de  mapas.  Com  os

avanços da informática que popularizaram os computadores entre a sociedade civil

a partir  da década de 80, os SIG que eram utilizados principalmente por setores

governamentais, começam a ter amplas utilidades em vários setores.

Segundo Burrough (1998) SIG é um conjunto poderoso de ferramentas para

coletar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais do mundo real

para  um  conjunto  particular  de  propósitos  composto  por  quatro  componentes

básicos: hardware, software, base de dados e ambiente organizacional. Atualmente

os  SIGs  permitem  ver,  entender,  questionar,  interpretar  e  visualizar  dados  de

diversas maneiras para revelar relações, padrões e tendências na forma de mapas,

relatórios e gráficos. (ESRI, 2013).

Câmara (1994) apresenta o conjunto básico de funções de um Sistema de

Informações Geográficas (SIG): 

• Análise  Geográfica  -  mediante  operações  algébricas  (adição,  subtração,

sobreposição  e  multiplicação  de  mapas  ou  exponenciação  e  transformações

logarítmicas),  operações  de  distância,  consulta  a  banco  de  dados,  análises  de

vizinhança, dentre outras. 
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• Processamento  Digital  de  Imagens  -  tratamento  de  imagens  de  satélite  e

fotografias  aéreas  por  meio  de  técnicas  de  filtragem,  análise  de  histograma,

classificação supervisionada e não supervisionada, além de outras. 

• Modelagem Numérica de Terreno -  que representa  o  relevo em uma estrutura

matemática, que permite sua visualização em um formato bi ou tridimensional. Por

meio destes modelos, é possível  a extração de informações como, por exemplo,

declividade e orientação do terreno.

• Modelagem de Redes - redes são estruturas lineares conectadas que armazenam

dados sobre recursos que fluem entre localizações distintas. Mediante técnicas de

geoprocessamento é possível, por exemplo, calcular o caminho ótimo e crítico para

a instalação das redes. 

• Produção Cartográfica - produção digital de mapas com recursos sofisticados de

apresentação gráfica, permitindo a colocação de legendas, textos explicativos etc. 

Nos  últimos  anos,  os  SIGs  passaram  a  assumir  papel  importante  na

integração de diversas outras tecnologias, como o sensoriamento remoto de alta

resolução espacial, GNSS e a internet, promovendo novos níveis de funcionalidade

e acessibilidade (SHIMABUKURO; MAEDA; FORMAGGIO, 2015). 

Essa capacidade de integração de dados com diferentes formatos (imagens,

tabelas e vetores), com a disponibilidade de diversas ferramentas de modelagens

para geração de informações espaciais e também a possibilidade de implementação

de  ferramentas  para  análises  específicas,  em  conjunto  com  a  experiência  dos

analistas, destaca os SIG para além de programas de computador.

Os  sistemas  mais  recentes  incorporam,  além  das  tradicionais  análises

geográficas, ferramentas para processamento digital de imagens de sensoriamento

remoto,  além da  captura  e  tratamento  de  dados  coletados  por  meio  de  GNSS.

Existem diversos SIGs comerciais  e  gratuitos  disponíveis  para  os  mais  variados

tipos de aplicação, desde o manejo dos recursos naturais, planejamento agrícola,

planejamento urbano, arrecadação de impostos até o marketing (ARAÚJO, 2017). 

De  acordo  com  Wu  et  al.  (2009),  os  SIG  tem  sido  utilizados  para

planejamento na agricultura, inventário do uso da terra, gerenciamento dos recursos

naturais e suporte à decisão com o gerenciamento de informações, à análise da

variabilidade espacial e para aplicações diversas. Nesse sentido os processamentos

em SIG são as fases principais da agricultura de precisão (GOSWAMI, SAXENA,

BAIRAGI, 2012). 
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Nos  processamentos  de  modelagem  do  terreno  em  SIG  são  utilizados

interpoladores para estimar valores de determinadas características em locais que

não se tem informação. As interpolações são realizadas por meio das coordenadas e

as  distâncias  de  separação  entre  os  pontos  para  estimar  o  valor  nos  locais

desconhecidos. 

Os  métodos  de  interpolação  são  baseados  no  conceito  de  dependência

espacial, que estima valores mais semelhantes em locais próximos do que em locais

separados por uma distância maior, até um limite em que a semelhança entre um

par de pontos  qualquer  não é mais  afetada pela  dependência espacial.  Existem

diversos métodos de interpolação disponíveis, entretanto o melhor método e modelo

pode variar para cada situação, não sendo possível afirmar que um método sempre

apresentará desempenho superior ao outro (TREVISAN; MOLIN, 2014).

O potencial da integração de dados de sensoriamento remoto obtidos com

RPA e GNSS integrados em SIG é destacado por fornecer informações mais rápidas

e  mais  baratas  sobre  as  condições  de  determinada  área  em  comparação  com

técnicas tradicionais sem perder em precisão (CASELLA, et al., 2014). 
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4 METODOLOGIA

Este trabalho utilizou métodos e técnicas de topografia, processamento digital

de imagens e análise integrada de dados em ambiente SIG, para modelar o cenário

de uma gleba de produção agrícola por meio da interpretação e análise de agentes

formadores da paisagem com a finalidade de diagnosticar processos erosivos. 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo selecionada para o levantamento de dados deste trabalho é

uma gleba de aproximadamente 26 hectares, localizada na Fazenda Escola Capão

da Onça –  FESCON – UEPG no município  de  Ponta  Grossa –  PR.  A Figura  3

apresenta a localização da área de estudo. 

Figura 3: Localização da área de estudo 

Fonte: O autor 

A Fazenda Escola da UEPG está localizada no segundo planalto paranaense,

em  uma  região  caracterizada  com  o  clima  do  tipo  Cfb  (subtropical  úmido
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mesotérmico), com pluviosidade anual entre 1400 e 1800 milímetros e a temperatura

média anual é de 17,5 °C (CRUZ, 2007). Os solos na região são classificados como

Latossolo  Vermelho  distrófico  (EMBRAPA,  2013),  originário  do  retalhamento  de

folhelho  da  Formação  Ponta  Grossa  e  Furnas  (MELO,  1999)  e  o  relevo  é

caracterizado, principalmente, como suave ondulado  (FERREIRA, 2009). 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS

4.2.1 Equipamentos utilizados

• Teodolito eletrotônico e trena métrica. Utilizados para medir ângulos e distâncias da

grade regular.

• Receptores  GNSS  Trimble  R4  dupla  frequência  Geodésico  de  precisão  pós-

processado para georreferenciar os pontos marcados na grade regular e pontos de

controle para o aerolevantamento com RPA.

• Trado Holandês para coleta de amostras de solo.

• RPA (asa fixa) eBee fabricada pela senseFLY, equipada com câmera de formato

pequeno  SONY Cyber-Shot  WX  RGB  com  18.2  megapixels  e  RPA (multi-rotor)

Phantom 4  Pro  fabricado  pela  DJI,  equipada  com câmera  de  formato  pequeno

sensor  CMOS  RGB  de  20  megapixels  e  obturador  mecânico.  As  RPAs  foram

utilizados para levantamento de fotografias aéreas.

• Computador com processador Intel i7 - 6700, 3.4GHz e 32 Gb de memória com

placa gráfica GeFprce GTX 745 (1032 MHz, 2048 MB).

Softwares utilizados:

• Trimble Business Center. Pós-processamento de dados GNSS.

• eMotion (eBee) e Drone Deploy (Phantom). Configuração de plano de voo.

• PhotoScan. Fotogrametria mediante dados obtido com RPA.

•ArcGIS.  Ambiente  SIG.  Integração  dos  dados,  processamento,  análise  e

representação das informações.

4.2.2 Sequência das etapas do trabalho

As etapas de levantamentos de dados e processamentos para a execução

deste trabalho estão representadas sequencialmente no diagrama apresentado na

Figura 4.
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Figura 4: Diagrama com sequência das etapas para a realização do trabalho 

Fonte: O autor 

De acordo com a Figura 4, nas etapas de levantamento de dados em campo,

foram utilizadas técnicas de topografia  para definir  grade regular  com pontos de

45x45 metros. O georreferenciamento dos pontos da grade foi realizado mediante a

coleta das coordenadas planialtimétricas por meio de receptores de sinal GNSS de

precisão pós-processado,  e a coleta de atributos do solo foi  mediante tradagem.

Esses dados levantados em campo com a grade regular serviram como base para

avaliar os MNT obtidos com os dados levantados com RPA e gerar modelo para o

diagnostico de processos erosivos na área de estudo. 

O  levantamento  de  fotografias  aéreas  com  RPA  foi  realizado  em  dois

recobrimentos. O primeiro aconteceu no dia 05 de abril de 2016 com o equipamento

de RPA de asa fixa com a implantação de 6 pontos de controle distribuídos pela área

de estudo. O segundo recobrimento foi realizado no dia 07 de fevereiro de 2018 com

equipamento  de  RPA multi-rotor  e  foram  implantados  14  pontos  de  controle.  O
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programa de fotogrametria  foi  utilizado no processamento das fotografias aéreas

para a geração dos MNT e ortomosaico.

O SIG foi utilizado para a integração dos dados, armazenamento em banco

de dados, interpolações dos dados levantados com a grade regular para gerar MNT,

as avaliações entre os modelos obtidos e para a representação das informações.

Os detalhes de cada etapa do trabalho que foi apresentado na Figura 4 estão

descritos nos próximos sub-capítulos da metodologia.

4.2.3 Implementação de grade regular

A grade regular  foi  implantada por  meio da demarcação de ângulos retos

obtidos por meio de teodolito eletrônico e referenciados a partir de pontos notáveis

no campo (postes de energia elétrica e palanques de cerca paralelos a rodovia) e as

distâncias de 45 metros entre os pontos da grade foram medidas por meio de trena.

Em um local  onde há uma feição de erosão linear  foram marcados e coletados

pontos  intermediários  com 22,5  m.  No total  foram marcados 140 pontos  para  a

implantação  da  grade.  A  Figura  5  apresenta  a  distribuição  espacial  deste

levantamento.

Para o georreferenciamento da grade regular foram utilizados receptores de

sinal GNSS pós-processado. O levantamento planialtimétrico foi mediante fixação de

base pelo método de posicionamento relativo estático no campo durante o período

mínimo de seis horas para a correção e locação das coordenadas. E foi utilizado o

método  de  posicionamento  relativo  estático-rápido,  com  permanência  de  quinze

minutos  em cada  ponto,  para  a  locação das coordenadas  dos pontos  da  grade

regular. 

O  pós-processamento  das  coordenadas  foi  realizado  com  a  correção  de

linhas de base, pelas estações de referência de Curitiba e Guarapuava, ambas no

Paraná e com distância menor que 150 km da base, disponibilizadas pela Rede de

Monitoramento Contínuo (RBMC/IBGE).
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Figura 5: Distribuição espacial da grade regular.

Fonte: O autor 

4.2.4 Amostragem

As amostragens  de  solo  coletadas nos pontos  da  grade foram realizadas

mediante tradagem até 1,2 m de profundidade ou até substrato rochoso em cada

ponto, para posterior análise física e química no laboratório da Escola Superior de

Agricultura Luiz  de Queiroz da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ).  Neste

trabalho só foram utilizadas as informações dos atributos da textura do solo,  em

relação  a  porcentagem  de  areia,  silte  e  argila,  para  o  cálculo  do  fator  de

erodibilidade do solo.
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4.2.5 Recobrimento Aerofotogramétrico com RPA

Para  a  realização  do  recobrimento  aerofotogramétrico,  na  primeira  etapa

foram  implantados  pontos  de  controle  com  marcas  no  terreno  e  a  coleta  de

coordenadas  com  receptor  GNSS  pelo  método  estático  rápido  para  gerar  o

alinhamento das fotografias (fototriangulação). Na área de estudo foram realizados

testes com a distribuição de 6 pontos de controle para o primeiro aerolevantamento

e 14 pontos de controle para o segundo. 

Na figura 6-a está representado a implantação de alvo para marcação de

ponto de controle  no campo com a coleta de coordenadas de receptor  de  sinal

GNSS. A figura 6-b mostra uma das fotografias aéreas obtidas com dimensões 4864

x 3648 pixeis e a identificação do ponto de controle. Em média foi  identificado o

mesmo  ponto  de  controle  em  12  fotografias  diferentes.  E  na  figura  6-c  está

representado o zoom na fotografia  para demonstrar  o  mesmo ponto de controle

identificado.

Figura 6: Ponto controle

Fonte: O autor 

a b

c
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Para o levantamento das fotografias aéreas os planos de foram voo foram

gerados com alturas de aproximadamente 120 metros com sobreposição lateral de

60% e longitudinal de 80%. Com esses parâmetros de configuração do plano de voo

foi  possível  captar  fotografias  com pixeis  de  aproximadamente  4  cm.  A figura  7

demonstra a posição do sensor no momento do registro das fotografias aéreas em

um dos levantamentos aerofotogramétricos realizados na área de estudo. 

Figura 7: Levantamento aerofotogramétrico

Fonte: O autor 

O processamento das fotografias obtidas com RPA, para gerar orto-mosaico e

MNT, foi  realizado conforme informações descritas no manual  do usuário  Agisoft

(2016) seguindo as seguintes etapas:

 O Alinhamento  das  Fotos: é  o  primeiro  processamento  executado  para  a

realização do processo de foto triangulação. Esta etapa do processamento

consiste  no  alinhamento  das  imagens,  no  qual  o  programa  busca

semelhanças entre as imagens com o cálculo dos parâmetros, as posições do

ponto  principal  e  os  parâmetros  da  rotação  das  imagens.  Nesse
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processamento as fotografias são posicionadas por meio dos parâmetros de

orientação  exterior  e  interior  da  câmera  e  inseridas  as  coordenadas  dos

pontos  de  controle.  Com o  conhecimento  da  posição  das  fotografias  são

determinadas  as  coordenadas  horizontais  e  verticais  de  pontos  correlatos

identificados em duas ou mais fotografias. A figura 8-a mostra a posição das

fotografias após os ajuste dos parâmetros de orientação e em relação aos

pontos de controle, e na figura 8-b a está nuvem de pontos espaçada gerada

mediante o reconhecimento de feições similares nas fotografias.

 Figura 8: Orientação das fotografias e nuvem de pontos espaçada.

Fonte: O autor

 Construir Nuvem de Pontos Densificada: tem a função de densificar a nuvem

de  pontos  espaçada  gerada  no  processo  anterior,  o  software  aumenta  a

quantidade  de  pontos  na  nuvem de  pontos  por  meio  da  reconstrução  de

objetos a partir de medições dos ângulos em pontos similares reconhecidos

em duas ou mais fotografias aéreas. A Figura 9 mostra a nuvem de pontos

densa gerada após a densificação da nuvem de pontos criada no processo

anterior reduzindo os espaços vazios.

b

a
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Figura 9: Nuvem de pontos densa

Fonte: O autor

 Classificar Nuvem de Pontos Densificada: é uma etapa utilizada para filtrar os

pontos que são pertencentes somente ao terreno, excluindo os pontos que

representam superfícies não pertencentes ao terreno (árvores, edificações).

Nesse processo foram inseridos os parâmetros de declividade máxima do

terreno da área,  altura  mínima a  partir  do  terreno  dos objetos  que  serão

filtrados e  o intervalo  máximo entre os  pontos  pertencentes  ao terreno.  A

Figura  10  apesenta  o  modelo  com  a  classificação  da  nuvem  de  pontos

densificada.

Figura 10: Nuvem de pontos classificada

Fonte: O autor

A classificação de nuvem de pontos é executada em dois passos. Inicialmente

a nuvem foi dividida em células com tamanhos iguais e em cada célula o ponto mais

baixo  foi  identificado  e  a  triangulação  destes  pontos  gerou  uma  primeira

aproximação do modelo  de terreno.  Em seguida,  o  novo ponto  foi  adicionado à

classe ground, quando as condições foram satisfeitas: (i) se este ponto está situado

a uma certa distância do modelo de terreno;  (ii)  se o ângulo entre o modelo de



45

terreno e a linha para conectar este a um ponto da classe ground é menor que um

certo ângulo. Esta etapa foi repetida enquanto houvia pontos a serem verificados. 

 Construção  do  DEM  (Modelo  Digital  de  Elevação):  os  produtos  gerados

foram  uma  representação  2D  em  formato  raster  do  MDS  e  ou  MDT

dependendo dos pontos selecionados na nuvem de pontos densa. 

 Geração  o  mosaico  de  ortofotos:  inicialmente  foi  realizado  o  processo  de

ortorretificação das imagens por meio do DEM, onde as feições das imagens

são projetadas ortogonalmente com escala constante, não apresentando os

deslocamentos devidos ao relevo e à inclinação da câmera. Com as imagens

devidamente corrigidas o software realizou a mosaicagem das ortofotos e cria

um único produto.

4.2.5 Utilização de SIG

O ambiente SIG foi utilizado para as seguintes etapas no desenvolvimento do

trabalho. 

1. Integração dos dados de diferentes formatos (raster,  vetor,  tabela),  com a

configuração  de  todos  os  dados  para  o  mesmo  sistema  de  referência  de

coordenadas (UTM – SIRGAS 2000 – 22S) e  armazenamento em banco de dados

GeoDataBase, 

2. A interpolação dos dados de altimetria foi gerada mediante a aplicação dos

interpoladores IDW, Krigagem e Spline para gerar MNT representando a altitude e

variáveis do solo; 

 O Interpolador IDW se baseia na dependência espacial, supõe-se que quanto

mais próximo estiver um indivíduo do outro, maior será a correlação desse

indivíduo  com  seus  vizinhos.  Dessa  forma  atribui  maior  peso  para  os

indivíduos  mais  próximos  do  que  para  os  mais  distantes  do  ponto  a  ser

interpolado (LANDIM, 2003). 

 A Krigagem,  entendida como um estimador que se baseia numa série  de

técnicas  de  análise  de  regressão,  sejam  essas  lineares  ou  não.  Procura

minimizar  a  variância  estimada a  partir  de  um modelo  prévio  levando em

consideração  a  dependência  estocástica  entre  os  dados  distribuídos  no

espaço (ISAAKS, SRIVASTAVA, 1989).

 Interpolação Spline é uma técnica de aproximação que consiste em se dividir

o intervalo de interesse em vários subintervalos e interpolar da forma mais
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suave  possível  nestes  subintervalos  com  polinômios  de  grau  pequeno

(KIRCHNER et al., 1989).

3. Avaliação dos MNT mediante a extração pontual  dos valores de altimetria

para  os  cálculos  da variância,  desvio  padrão e a  raiz  do  erro  médio  quadrático

(RMSE - ROOT MEAN SQUARE ERROR).

4. Aplicação de álgebra de mapas para o cálculo do fator erodibilidade, fator

topográfico e a RUSLE.

 O potencial erosivo das chuvas (fator R) foi extraído de Waltrick et al. (2015).

Para  o  município  de  Ponta  Grossa:  R  =  6790  MJ  mm (ha.h.ano) -1.  Para

aplicação na RUSLE, este fator é entendido como o valor médio anual

da erosividade e são necessários no mínimo 15 anos de observação de

dados  obtidos  normalmente  de  pluviogramas  (RODRIGUES  et  al.,

2017).

 A  erodibilidade  (fator  K),  foi  calculada  pelo  método  indireto  através  da

expressão de Bouyoucos (MANNIGEL et al., 2002). 

K = fator erodibilidade do solo (t.ha.h/ ha.MJ.mm). 

 O Fator  LS  foi  calculado  através  da  equação  desenvolvida  por  Bertoni  e

Lombardi Neto (1999).

Onde: LS = fator topográfico; L = comprimento de rampa (vertente) em m; S =

declividade (%). 

 O fator CP (uso do solo e práticas conservacionistas) foi definido somente de

acordo com duas classes identificadas no orthomosaico gerado com os dados

de RPA. As classes identificadas foram: agricultura praticada em sistema de

plantio direto e vegetação nativa em Área de Proteção Permanente (APP). Os

pesos  das  classes  foram  adaptados  de  Bertol  e  Almeida  (2000)  para



47

agricultura com plantio direto = 0,0271; e a classe vegetação nativa = 0,0004,

adaptado de Silva et al. (2010). 

 Implementação  da  RUSLE  por  meio  de  álgebra  de  mapas  mediante  a

multiplicação dos modelos gerados para diagnosticar a  perda de solos na

área de estudo.

5. Representação  das  informações  geradas  pelos  modelos  e  mapa  da

estimativa de perdas anuais de solo por erosão da área de estudo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 MODELAGEM COM DADOS GNSS

O  pós-processamento  das  coordenadas  obtidas  com  receptores  de  sinal

GNSS, levantadas pelo método de posicionamento relativo estático, para corrigir as

bases de referências  implantadas no campo e obteve erro médio de 0,006 metro

para precisão horizontal  e 0,009 metro para precisão vertical.  O erro médio dos

levantamentos  das  coordenadas  dos  pontos  da  grade  regular  de  45x45  metros

obtidos  pelo  método  relativo  estático  rápido  foi  de  0,011  metro  para  a  precisão

horizontal e 0,013 metro para a precisão vertical.

Com as coordenadas levantados em campo dos pontos georreferenciados da

grade regular,  foram gerados Modelos  Numéricos  do Terreno (MNT)  mediante  a

aplicação dos interpoladores IDW, Kriging e Splime  para representar  a altitude  na

área de estudo. A representação gráfica dos modelos podem ser observadas na

Figura 11. 

Figura 11: Modelos de altimetria interpolados: (a) MNT IDW; (b) MNT Kriging; (c) MNT

Splime.

Fonte: O autor

b ca
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O  aspecto  visual  do  modelo  representado  na  Figura  11-a  gerado  pelo

interpolador IDW aparenta ter as maiores discrepâncias. O efeito “bolha” gerado no

modelo por esse interpolador possivelmente é ocasionado devido à influência do raio

de cada ponto que quanto mais próximo estiver um do outro, maior será a correlação

desse ponto com seus vizinhos. O modelo gerado pelo interpolador Kriging (Figura

11-b) foi  o qual a apresentou  ter as  menores discrepâncias em relação ao efeito

“bolha”. 

Esse efeito  “bolha”  observado no modelo  gerado pelo  interpolador  IDW é

consequência da influência de quanto mais próximo do ponto a ser estimado, maior

é  o  peso atribuído ao ponto  amostrado pela  estimativa  da variável  ao  longo do

espaço, que pondera os pesos de cada um dos n postos mais próximos (JIMENEZ;

DOMECQ,  2008).  Devido  essa  característica  o  método  de  interpolação  IDW  é

recomendado para regiões com alta densidade de amostras (DEUS et al., 2010). 

No modelo gerado pela interpolação Spline (Figura 11-c), também foi possível

observar  o efeito  “bolha”,  mas em menor proporção e suavizadas no local  onde

foram densificados os pontos na grade regular.  De acordo com Oyala,  (2011),  o

interpolador  Spline  utiliza  as  localizações  com  dados  conhecidos  como  pontos

fixadores do modelo gerado com a superfície real, adequando uma variação suave

de valores para localizações sem dados. Nesse sentido, os pontos densificados na

grade regular foram destacados diante das demais amostras da grade ocasionando

maior influência no raio de dispersão dos valores desses pontos.

A interpolação pelo método Kriging (Figura 11-b) foi a qual gerou o modelo

aparentemente sem a influência do efeito “bolha” observado nos demais modelos.

Esse  resultado  provavelmente  foi  possível  devido  às  características  desse

interpolador que leva em consideração tanto a distância entre as amostras como o

seu agrupamento. Segundo Bettini (2007), os valores associados às amostras são

calculados  com  base  na  distância  entre  a  amostra  e  o  ponto  estimado,  na

continuidade espacial e no arranjo geométrico do conjunto.

Quando  se  trabalha com interpolação geoestatística,  os  casos  devem ser

tratados de forma independente, pois a modelagem está ligada às percepções de

quem a manipula (BERVEGLIERI et al., 2011).
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Neste sentido, para avaliar a precisão dos interpoladores, todos os modelos

foram gerados com as configurações padrão implementadas no programa. O ajuste

das configurações poderiam gerar resultados com menores diferenças.

Para avaliar estatisticamente a qualidade da precisão altimétrica dos valores

interpolados nos modelos foram coletados 14 pontos aleatoriamente, além dos 140

pontos da grade regular que foram utilizados para gerar os modelos. A Tabela 1

apresenta os valores de altitude dos pontos aleatórios, coletados como verdade de

campo, e os valores obtidos com os interpoladores.

Tabela 1: Valores de altitude dos pontos aleatórios e interpoladores.

Id dos

pontos

Altitudes de

referência

Altitudes interpoladas

IDW Kriging Spline

01 1030,20 m 1029,73 m 1029,72 m 1029,72 m

02 1028,76 m 1028,36 m 1028,37 m 1028,18 m

03 1025,46 m 1023,35 m 1023,32 m 1023,32 m

04 1021,48 m 1021,07 m 1020,44 m 1020,71 m

05 1017,57 m 1017,78 m 1017,35 m 1016,89 m

06 1015,06 m 1013,26 m 1013,38 m 1013,52 m

07 1013,58 m 1013,14 m 1009,81 m 1008,48 m

08 1012,98 m 1011,96 m 1012,80 m 1013,63 m

09 1010,30 m 1011,12 m 1011,30 m 1011,45 m

10 1010,07 m 1009,38 m 1010,32 m 1010,60 m

11 1006,92 m 1004,35 m 1003,95 m 1003,72 m

12 1004,53 m 1002,68 m 1003,16 m 1003,06 m

13 999,80 m 997,20 m 997,15 m 997,65 m

14 987,98 m 990,85 m 988,90 m 989,17 m

Fonte: O autor

Os valores de altimetria apresentados na tabela anterior são correlacionados

entre os  pontos de referência e  os valores  dos modelos  interpolados no gráfico

representado na Figura 12. No gráfico o eixo vertical representa a altimetria e o eixo
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horizontal a identificação (id) dos pontos coletados como verdade de campo para a

validação dos modelos interpolação.

Figura 12: Gráfico com a correlação de valores de altitudes gerados pelos modelos
interpolados.

Fonte: O autor

O gráfico apresentado na figura 12, mostra que os valores obtidos com os

interpoladores tiveram tendências similares em relação as variações dos valores de

altimetria na maioria dos pontos e a diferença entre os valores de referência e os

interpolados foram maiores nos pontos 3, 7 e 11 com valores abaixo da referência. A

diferença dos valores da dispersão entre as altitudes de referência e as altitudes

interpoladas  foram  avaliadas  estatisticamente  por  meio  dos  cálculos  do  desvio

padrão, variância e RMSE. 

A Tabela 2 apresenta as variações das diferenças de altitude dos modelos

interpolados em cada ponto e o resultado dos cálculos do desvio padrão, variância e

RMSE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
980

990

1000

1010

1020
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1040

Referência

IDW

Kriging

Spline
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Tabela 2: Valores das diferenças das altitudes interpoladas.

Id dos pontos Diferença de altitudes interpoladas

IDW Kriging Spline

01 -0,47 m -0,48 m -0,48 m 

02 -0,40 m -0,39 m -0,58 m

03 -2,11 m -2,14 m -2,14 m

04 -0,41 m -1,04 m -0,77 m

05 +0,21 m -0,22 m -0,68 m

06 -1,80 m -1,67 m -1,54 m

07 -0,44 m -3,77 m -5,10 m

08 -1,02 m -0,18 m +0,65 m

09 +0,82 m +1,00 m +1,15 m

10 -0,69 m +0,25 m +0,53 m

11 -2,57 m -2,97 m -3,20 m

12 -1,85 m -1,37 m -1,47 m

13 -2,60 m -2,65 m -2,75 m

14 +2,87 m +0,92 m +1,19 m

Desvio padrão 1,46 m 1,44 m 1,78 m

Variância 2,14 m 2,09 m 3,19 m

RMSE 1,65 m 1,81 m 2,11 m

Fonte: O autor

O modelo gerado pelo Interpolador IDW apresentou o melhor RMSE que foi

de 1,65 metro e entre os valores a menor diferença pontual foi 0,21 metro e a maior

foi  de  2,87  metros.  O  Desvio  padrão  e  a  variância,  com  1,46  e  2,14  metros

respectivamente,  obtidos  pelos  valores  do modelo  gerado pelo  interpolador  IDW

foram inferiores aos valores obtidos com modelo gerado pelo interpolador Kriging. 

No modelo gerado pelo interpolador Kriging o desvio padrão e a variância

tiveram os melhores resultados, com 1,44 e 2,09 metros respectivamente e o RMSE

foi de 1,81 metro. Também foi constatada a menor diferença pontual de -0,18 metro

no ponto 08 entre os três modelos. O interpolador Spline obteve a maior diferença
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pontual de -5,10 metros no ponto 07 que determinou valores altos para o RMSE,

desvio padrão e variância comparado aos resultados dos outros dois modelos.

Diante da constatação dos melhores resultados do interpolador Kriging em

relação ao desvio padrão e da variância dos valores da diferença de altitude em

relação à referência e também pela melhor representação gráfica entre os modelos

gerados para representar a área de estudo, foi utilizado este interpolador para gerar

os modelos que representam textura do solo para o cálculo o fator de erodibilidade

do solo (K). 

A Figura 13 apresenta os modelos gerados por meio da interpolação Kriging

para representar a textura do solo na área de estudo. A figura 12-a, b, c mostram a

porcentagem do teor de argila, silte e areia respectivamente

Figura 13: Modelos de textura do solo: (a) teor de argila; (b) teor de silte e (c) teor de areia .

Fonte: O autor

5.2 MODELAGEM COM DADOS DE RPA

A modelagem com os dados de RPA para geração de MNT foi realizada por

meio de cinco combinações diferentes de dados de RPA e pontos de controle. As

representações gráficas dos cinco MNT são apresentadas na Figura 14.

ca b
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Figura 14: MNT gerados por cinco combinações diferentes dados de RPA e pontos de

controle: (a) RPA de asa fixa sem pontos de controle; (b) RPA de asa fixa com 6 pontos de

controle; (c) RPA multi-rotor sem pontos de controle;  (d) RPA multi-rotor com 6 pontos de

controle; (e) RPA multi-rotor com 14 pontos de controle.

Fonte: O autor

c

a b

d e
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Foram gerados dois modelos com o equipamento RPA de asa fixa, um sem

pontos de controle (figura 14-a) e o outro com 6 pontos de controle (figura 14-b), e

com o equipamento de RPA multirotor foram gerados três modelos: sem pontos de

controle; com 6 e 14 pontos de controle (figura 14-c; d; e). Mediante análise visual

das representações gráficas não foi possível constatar diferenças entre os modelos. 

Quanto aos pontos de controle de solo, são recomendados para a melhoria

da qualidade dos MNT, no entanto, o georreferenciamento dos modelos pode ser

feito  apenas  com  as  coordenadas  fornecidas  diretamente  pelo  sistema  de

navegação das RPA. Neste caso, os modelos resultantes possuem baixa exatidão

posicional  (VITTI,  2017).  Segundo  a  PCI  Geomatics  (2010),  a  qualidade  dos

modelos gerados por meio de dados de RPA depende diretamente da quantidade e

distribuição dos pontos de controle. 

No trabalho realizado por Zanetti  et  al.  (2017) para avaliar  a influência do

número e distribuição de pontos de controle para geração de modelos a partir de

levantamento de dados obtidos por RPA, foram comparados modelos gerados com

5, 10 e 15 pontos de controle para uma área de 16,30 hectares inserida em uma

região  de  planície.  Os  resultados  da  avaliação  dos  modelos  apresentaram

classificações, quanto ao Decreto-lei n° 89.817 / ET-CQDG para a escala 1:1.000,

com 5 e 10 pontos de controle obtiveram classe B (0,5 metro) e com 15 pontos de

controle apresentou classe A  (0,28 metro).

De acordo com Hugenholtz, et al. (2013) no estudo realizado para uma área

de 1.95 km² com formações eólicas nas Pradarias do sul do Canadá, com o objetivo

de avaliar a precisão vertical de MNT, com 99 pontos coletados por meio de receptor

de sinal GNSS/RTK. O RMSE vertical do MNT foi de 0,29 metro, o que é equivalente

ao RMSE de levantamento por meio varredura laser terrestre para o mesmo local. 

Mancini  et.  al.  (2013)  avaliaram  com  126  pontos  as  diferenças  verticais

absolutas entre MNT gerado por meio de dados de RPA com 10 pontos de controle e

modelo  obtido  com  laser  scanner  para  uma  área  de  dunas  com  2,5  hectares

localizada em Ravena Itália.  Os resultados mostraram que a média de distância

entre MNT gerado com dados de RPA foi de 0,06 m na vertical e o RMSE foi 0,11 m.

O modelo gerado pelos dados do laser scanner apresentou RMSE de 0,22 m. 

Para avaliar a qualidade em relação à precisão das altitudes geradas pelos

cindo modelos deste trabalho foram utilizadas as altitudes coletadas com receptores

GNSS dos 140 pontos da grade regular como verdade de campo. As figuras 15, 16,
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17, 18 e 19, apresentam gráficos com a diferença dos valores de altimetria gerados

pelos modelos obtidos com os dados de RPA.

Figura 15: Gráfico com a diferença de altimetria do modelo gerado com RPA asa fixa sem
pontos de controle.

Fonte: O autor

Figura 16: Gráfico com a diferença de altimetria do modelo gerado com RPA asa fixa com 6
pontos de controle.

Fonte: O autor
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Figura 17: Gráfico com a diferença de altimetria do modelo gerado com RPA multirotor sem
pontos de controle.

Fonte: O autor

Figura 18: Gráfico com a diferença de altimetria do modelo gerado com RPA multirotor com
6 pontos de controle.

Fonte: O autor
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Figura 19: Gráfico com a diferença de altimetria do modelo gerado com RPA multirotor com
14 pontos de controle.

Fonte: O autor

Pela  análise  visual  dos  gráficos  foi  possível  constar  que  os  modelos

representados  nas  Figuras  15  e  16  gerados  pelo  equipamento  RPA de  asa-fixa

obtiveram melhores respostas em relação a dispersão dos dados. A variação das

altitudes nos dois modelos mantiveram correlação entre os pontos mais próximos e

não apresentaram variações pontuais  significativas.  No modelo  gerado com seis

pontos de controle, representado no gráfico representado na figura 16, também é

possível constatar que houve melhora para as altitudes negativas obtidas abaixo dos

valores de referência das coordenadas dos pontos da grade regular. 

Os modelos gerados por meio dos dados do equipamento de RPA multirotor

apresentaram  menor  correlação  entre  os  pontos  mais  próximos.  O  gráfico

representado na Figura 17 mostra que apesar de haver tendência na dispersão de

grande  parte  dos dados,  os  valores  de altitudes  obtido  gerados sem pontos  de

controle  foram  muito  superiores  que  as  altitudes  de  referência.  Nos  modelos

representados  pelos  gráficos  das  Figuras  18  e  19  a  dispersão  dos  dados

apresentaram características semelhantes,  mas a dispersão pontual  foi  maior  no

modelo gerado com 6 pontos de controle.

Com  a  diferença  da  dispersão  de  erro  em  cada  ponto  dos  valores  das

altitudes geradas pelos modelos foram calculadas a estatística descritiva, o desvio
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padrão e a variância dos dados, calculou-se também o RMSE. A Tabela 3 apresenta

os resultados dos cálculos do desvio padrão, variância RMSE.

Tabela 3: Resultados dos cálculos estatísticos das diferenças de altitudes dos MNT gerados

com RPA.

Diferença de dispersão de altitudes dos MNT gerados com RPA

Asa fixa
sem GCP

Asa fixa com
6 GCP

Multi-rotor
sem GCP

Multi-rotor
com 6 GCP

Multi-rotor
com 14 GCP

Desvio
padrão

2,58 1,76 4,24 3,24 2,83

Variância 6,70 3,13 18,03 10,54 8,02

RMSE 3,15 3,10 22,24 3,28 2,85

Fonte: O autor

Pelos resultados dos cálculos estatísticos o modelo gerado pelo equipamento

RPA de asa fixa com 6 pontos de controle apresentou o melhor desempenho em

relação ao desvio padrão e a variância dos dados, o RMSE foi o segundo melhor. No

modelo  gerado  pelo  equipamento  RPA multi-rotor  com 14  pontos  de  controle  o

RMSE foi o que apresentou o melhor resultado, mas o desvio padrão e a variância

foram piores que os dois modelos gerados pelos dados obtidos com RPA de asa-

fixa.

Os  resultados  dos  cálculos  estatísticos  demonstraram  que  em  relação  a

precisão da altimetria os modelos gerados com dados obtidos por meio de RPA de

asa-fixa são superiores aos modelos gerados com dados de RPA multi-rotor. Mesmo

sem pontos de controle o modelo gerado com os dados de RPA asa fixa obteve o

RMSE com valor próximo aos modelos gerados com pontos de controle. O desvio

padrão e variância também foram melhores que dos modelos gerados pelos dados

de RPA multi-rotor com pontos de controle.

Comparando  o  RMSE  da  precisão  vertical  dos  modelos  gerados  neste

trabalho,  avaliados  por  meio  das  altitudes  dos  140  pontos  coletados  na  grade

regular,  com os resultados obtidos por Hugenholtz,  et  al.  (2013) e Mancini  et  al.

(2013) a diferença foi mais de dois metros. A condição do relevo da área de estudo

pode ter sido o fator que ocasionou resultados inferiores, pois as maiores diferenças

de altitudes foram nos locais com maior porcentagem de declividade. 
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A precisão horizontal  dos  modelos  em relação  RMSE,  de acordo com os

relatórios dos processamentos de fotogrametria, conseguiu alcançar 0,02 metro para

o modelo gerado por meio dos dados obtidos com RPA de asa fixa com 6 pontos de

controle. Para o modelo gerado com RPA multirotor com 14 pontos de controle a

precisão horizontal foi 0,36 metro. 

A  precisão  vertical  apresentada  nos  relatórios  para  os  modelos  mostrou

melhores valores dos que os obtidos com a validação por meio da comparação com

as altitudes da grade regular, alcançando 0,006 metro de RMSE.

Os relatórios dos processamentos de fotogrametria para geração dos MNT e

orthomosaicos que  apresentaram  os  melhores  resultados  em  relação  precisão

horizontal  e  vertical  estão  no  anexo  A  e  B.  No  anexo  A  está o  relatório  do

processamento gerado com os dados de RPA asa fixa com 6 pontos de controle, e

no  anexo  B  está  o  relatório  do  processamento  gerado  com  os  dados  de  RPA

multirotor com 14 pontos de controle.

5.3  DIAGNÓSTICO DE PROCESSOS EROSIVOS

O  diagnostico de processos erosivos atuantes na área de estudo foi

realizado  mediante  a  aplicação  dos  MNT  na  equação  da  RUSLE  que

possibilitou estimar a perda de solo em tonelada/ha.ano. Para a aplicação dos

fatores  na  RUSLE  foram calculados  o  modelo  que  representa  o  fator  da

erodibilidade,  por  meio  dos  modelos  interpolados  de  textura  do  solo,  e  o

modelo do fator topográfico que foi obtido por meio dos MNT gerados com os

dados de RPA.

A erosividade, Fator R, que representa o potencial natural da chuva de

provocar erosão, neste trabalho foi adaptado o valor de erosividade para o

município de Ponta Grossa: R = 6790 MJ mm  (ha.h.ano)-1, calculado por de

Waltrick et al. (2015). 

A erodibilidade foi calculada mediante a aplicação dos modelos interpolados

de  textura  do  solo,  apresentados  na  Figura  12,  na  equação  de  Bouyoucos

(MANNIGEL et al., 2002). A Figura 20-a mostra o modelo de erodibilidade (Fator K)

para a área de estudo. 

Para  estimar  o  fator  topográfico  (LS)  para  a  aplicação  dos  modelos  na

RUSLE, foi calculada a equação proposta por Bertoni e Lombardi Neto (1999). A
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Figura 20-b mostra o modelo do fator topográfico gerado por meio do MNT gerado

com os dados de RPA 

O fator de uso, manejo e práticas conservacionistas do solo (CP) foi obtido

por meio de fotointerpretação do orthomosaico gerado com dados obtidos com RPA

de asa fixa (anexo A). A Figura 20-c mostra o modelo gerado para representar o fator

CP,  os  valores  das  classes  foram  adaptados  de  Bertol  e  Almeida  (2000)  para

agricultura com plantio direto e a classe vegetação nativa de Silva et al. (2010). 

Figura 20: Modelos dos fatores para a aplicação da RUSLE: 

(a) Fator K; (b) Fator LS; (c) Fator CP.

Fonte: O autor

A distribuição espacial da estimativa de perdas anuais de solo por erosão,

obtida por meio da aplicação da RUSLE, para a área de estudo está representada

na figura 21. 

ba c
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Figura 21: Estimativa de perdas anuais de solo por erosão.

Fonte: O autor

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos por meio da aplicação da RUSLE

para classificação da estimativa de perda de solo anual, apresentada na Figura 21.

Tabela 4: Estimativa e perda de solo.

Classes de estimativa de
perda de solo

Porcentagem Hectares

0 - 1 27,24 7,21

1 - 10 44,13 11,68

10 - 50 27,32 7,23

> 50 1,32 0,34

Fonte: O autor
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O  resultado  da  estimativa  de  perdas  de  solo  anual  apontou  que  apenas

1,31% da área de estudo apresenta perda de solos acima 50 t.ha1.ano-1 e, segundo

FAO (1980), estas áreas se enquadram na classe de alto grau de susceptibilidade à

erosão.

Com grau médio de susceptibilidade à erosão, 27,32% da área de estudo

encontra-se no intervalo entre10 e 50 t.ha-1.ano-1 de perdas de solo. 

As perdas de solo estimadas para 27,24% da área de estudo apresentaram

valor menor que 1 t.ha-1.ano-1, e 44,13% apresentaram perdas de solo entre 1 e 10

t.ha-1.ano-1  podendo  ser  classificada,  segundo  FAO  (1980),  como  de  baixa

susceptibilidade à erosão ou ligeira perda de solo. 

As  áreas  com  alto  grau  de  susceptibilidade  à  erosão  perda  de  solos

encontram-se em locais, com maiores declividades, onde o Fator topográfico (Figura

20-b) obteve os maiores valores. O fator topográfico também demonstrou correlação

com as demais classes de susceptibilidade à erosão do solo.

O fator  de uso,  manejo e práticas conservacionistas do solo (Figura 20-c)

também apresentou correlação na classe vegetação nativa, apontado valores baixos

para  erosão.  O  fator  de  erodibilidade  do  solo  (Figura  20-a)  demonstrou  baixa

correlação com a estimativa de perdas anuais de solo por  erosão,  somente em

locais com alto valor de erodibilidade que foi percebido sua influência. 
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que a utilização dos dados obtidos por  meio de

receptores  de  sinal  de  GNSS  foram  fundamentais  para  a  geração  de  modelos

mediante interpolação e para avaliar  a precisão altimétrica dos modelos gerados

com dados obtidos por meio de RPA. 

O modelo obtido por meio do interpolador Kriging, representando a variação

do relevo na área de estudo, apresentou a melhor avaliação visual e mediante am

análise estatística obteve os melhores resultados em relação ao desvio padrão e a

variância. Em consequência disto, este interpolador foi utilizado para geração dos

modelos de textura do solo, aplicados para calcular o fator de erodibilidade do solo.

A avaliação da precisão altimétrica dos modelos gerados com dados obtidos

com RPA, testados por diferentes combinações de pontos de controle e sem pontos

de  controle,  mostrou  que  os  dados  coletados  pelo  equipamento  de  asa  fixa  é

superior ao multirotor em relação a precisão vertical. 

A utilização de pontos de controle  para a geração dos modelos melhorou

consideravelmente a precisão vertical, principalmente para os modelos gerados com

os dados obtidos com RPA multirotor, o que demonstra a necessidade da coleta de

coordenadas com receptores de sinal GNSS de precisão para geração de modelos

com dados de RPA para representações mais próximas a realidade.

O modelo gerado com os dados obtidos com RPA asa fixa (com 6 pontos de

controle) obteve os melhores resultados estatísticos, em relação ao desvio padrão e

variância, diante disto este modelo foi utilizado para calcular o fator topográfico.

A RUSLE implementada no SIG apresentou-se como uma técnica  eficaz na

estimativa de perdas anuais de solo por erosão, permitindo identificar os locais  com

maior suscetibilidade de erosão na área de estudo.

Mais de 70 % da área de estudo apresentou baixa susceptibilidade à erosão

ou  ligeira  perda  de  solo,  o  principal  fator  que  possivelmente  ocasionou  este

resultado  foi  a  prática  da  agricultura  com plantio  direto.  O  restante  da  área  de

estudo, que apresentaram média e alta susceptibilidade à erosão, está diretamente

relacionada aos locais que apresentam fator topográfico com valores altos. 

O uso de outras  praticas de conservação do solo,  além do plantio  direto,

como a implantação de terraços e o plantio em nível, em áreas onde o relevo possui

as maiores declividades e grandes comprimentos de rampa, pode diminuir a ação
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erosiva da água nos locais com maiores valores de estimativas de suscetibilidade de

perda de solos por ano.

Em relação à aplicabilidade de dados obtidos com receptores GNSS e RPA, a

utilização das técnicas de fotogrametria e processamentos modelagem em ambiente

SIG  para  a  realização  deste  trabalho,  concluiu-se  que  a  integração  destas

tecnologias são importantes para auxiliar no processo de organização e gestão das

áreas  de  produção  agrícola  mediante  as  condições  dos  fatores  compõem  a

paisagem.

Como recomendação para trabalhos futuros: a geração de modelos obtidos

com  dados  de  RPA  com  mais  pontos  de  controle,  em  locais  com  maiores

declividades,  para  aumentar  a  precisão  dos  modelos;  e  a  realização  de

levantamentos  com menores  intervalos  de  tempo  para  gerar  análises  temporais

entre os modelos com o objetivo de monitorar processos erosivos lineares.
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ANEXOS

ANEXO A: Relatório do processamento de dados RPA de asa fixa. 
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ANEXO B: Relatório do processamento de dados RPA multirotor. 
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