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RESUMO 

 

A fim de alcançar melhores resultados nos trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais, 

o uso de novas tecnologias é indispensável. Neste cenário, está sendo implantado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a aerofotogrametria a partir de Veículo 

Aéreo Não Tripulado (VANT) para a realização dos trabalhos a campo de levantamento de 

imóveis rurais. Usualmente, o método mais utilizado para realização dos serviços é o GNSS, 

com uso de receptores de alta precisão, sendo um método que atende as normas estipuladas 

pelo INCRA. Contudo, esse método além de ter custo alto, devido a equipamentos e tempo de 

realização, dificulta a conclusão dos serviços em área de difícil acesso nas propriedades rurais, 

por exemplo limites naturais, como corpos ou cursos d’água onde o acesso de pessoas é muitas 

vezes impossível, gerando erros no levantamento do imóvel, pela falta de detalhamento. Por 

isso a aerofotogrametria vem ganhando espaço nos trabalhos, em função de apresentar um custo 

menor dos equipamentos, menor tempo de levantamento, maior os números de informações 

obtidas. Sendo assim, a aerofotogrametria pode atender as normas de levantamento do INCRA, 

podendo ser utilizada em trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais. Diante do 

exposto, a pesquisa estabeleceu comparações entre o método convencional e o da 

aerofotogrametria, verificando informações sobre custos operacionais, precisões posicionais e 

atendimento à norma técnica vigente. Com os resultados, verificou-se que os dois métodos 

atenderam as normativas, com uma série de vantagens para o método por VANT. 

 

Palavras-chave: Aerofotogrametria. INCRA. VANT. Imóveis Rurais. 

 

 

 

 

 

 



COMPARISON BETWEEN THE CONVENTIONAL METHOD (GNSS) AND THE 

AEROFOTOGRAMMETRY METHOD WITH A VIEW TO GEORREFERENCING 

RURAL BUILDINGS 

 

ABSTRACT 

 

In order to change the results in the geo-referencing of rural properties, the use of new technologies 

is essential. In this scenario, an aerial photogrammetry is being implemented by the National 

Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) from a national aerial vehicle (VANT) to 

carry out fieldwork for surveying rural properties. Usually the most used method for performing 

services is GNSS, with the use of high precision receivers, being a method that meets the standards 

stipulated by INCRA. Note that this method in addition to cost-benefit, due to equipment and time 

of completion, makes it difficult to install the services in an area of access to rural properties, for 

example, often impossible, the lack of detail. Therefore, an aerial photogrammetry has been 

gaining space in the works, due to the performance of a smaller equipment, shorter survey time, 

more information. Thus, an aerial photogrammetry can be met as INCRA survey standards, and 

can be used in geo-referencing of rural properties. In view of the above, the comparative research 

between conventional and conventional aerial photogrammetry, verifying operating costs, 

positional precisions and attendance to the current technical technique. With the results, the two 

methods were found to be normative, with a series of advantages for the VANT method. 

 

Keywords: Aerophotogrammetry. Incra. Vant. Rural properties. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um tema bastante discutido no Brasil é questão agrária, principalmente no que diz 

respeito à posse da terra (PINTO; CAMARGO; MONICO, 2013). Nessa questão, os autores 

continuam afirmando que a Lei 10.267/2001 foi um grande avanço para a questão agrária, isto 

pelo fato de que “todos os imóveis rurais devem ser georreferenciados ao Sistema Geodésico 

Brasileiro” (p. 1). 

A criação da Lei 10.267/2001, pretendia a união do registro com o cadastro, algo que 

outrora ocorria de maneira separada. Isso forma uma única base de dados compilando os dados 

do registro e do cadastro. A lei tem por objetivo o combate a grilagem de terras e a formação 

ilegal de latifundiários e cria um grande avanço na cartografia brasileira, o CNIR - Cadastro 

Nacional de Imóveis Rurais (PINTO; CAMARGO; MONICO, 2013). 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas décadas passadas proporcionaram um maior 

acesso a informações em diversas áreas, inclusive nas cartográficas. Isso possibilitou ampliar o 

estudos científicos e técnicos evoluindo a coleta de informações espaciais (LUZ, 2015). Com o 

avanço tecnológico, novas metodologias para a determinação de coordenadas podem ser 

empregadas, facilitando o processo de georreferenciamento de um imóvel rural, com preconiza 

a Lei 10.267/2001 

Conforme Vidal (2013), nos primórdios das civilizações, conhecer o que se tem e a 

quem pertencem foi de fundamental importância para a geração de impostos. Esse fato iniciou-

se com os egípcios que mensuraram e mediam as terras para aplicação de taxas administrativas. 

No entanto, Gonçalves (2011) apud Vidal (2013): 

A cartografia, como ciência, foi uma conquista dos antigos gregos. Foram eles 

que descobriram a forma esférica da terra, mediram as suas dimensões, 

definiram os polos e equador e os trópicos, e projetaram o sistema de 

meridianos e paralelos divididos em graus, como hoje é usado (p. 5). 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o 

georreferenciamento de um imóvel é a definição de sua forma, dimensão e localização, por 

meio de métodos de levantamentos topográficos e geodésicos. O INCRA, em atendimento àLei 

10.267/2001, exige que este georreferenciamento seja executado de acordo com a sua Norma 

Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (BRITO, 2005). 

Conforme afirma Brito (2005), para a realização do serviço de georreferenciamento em 

propriedade rural, o técnico credenciado deve obedecer às normas, que são descritas em dois 

documentos publicados pelo INCRA, sendo eles o manual de limites e confrontações e o 
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manual técnico de posicionamento, com a emissão da devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

Sendo assim, o método mais utilizado pelos técnicos credenciados é o método de 

posicionamento pelo Global Navigation Satellite System (GNSS). A sigla GNSS é uma 

denominação genérica que contempla sistemas de navegação com cobertura global, como o 

sistema GPS e GLONASS, dentre outros, mesmo a Norma Técnica para o Georreferenciamento 

de Imóveis Rurais permitindo o uso de outros métodos, como a Aerofotogrametria e o 

Sensoriamento Remoto (BRASIL, 2013). 

Diante disso, o posicionamento via satélite com a utilização de aparelhos GNSS de 

alta precisão é o que mais se destaca nos levantamentos para realização do georreferenciamento 

e certificação junto ao INCRA (BRASIL, 2013). No entanto é um trabalho que demanda maior 

esforço pois todos os dados são coletados in loco o que é dificultado em limites naturais de 

imóveis rurais, principalmente em alguns casos onde os limites estão localizados em áreas 

inacessíveis, como brejos e áreas alagadas. 

Além da determinação de coordenadas a partir de posicionamento via satélite, o 

INCRA também permite a utilização de métodos topográficos e a partir de imagens de satélite 

ou fotografias aéreas. Até pouco tempo atrás estes métodos apresentavam altos custos de 

aquisição, no entanto, com a popularização dos VANT’s (Veículos Aéreos Não Tripulados), 

estes procedimentos podem apresentar um custo mais baixo (SOUSA, 2017). 

Segundo Luz (2015, p. 17): 

O embarque de sensores em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s) para 

a aquisição de informação espacial, com vistas à elaboração de produtos 

cartográficos, fotointerpretação e atualização de bases cadastrais, teve um 

grande avanço a partir do século XXI, através de modernas etapas de 

processamento digital entre as fotografias aéreas adquiridas com câmeras 

digitais. 

O autor continua afirmando que o uso de VANT’s tornou-se um viés, uma vez que as 

atividades tornavam menos onerosas, comparadas com os métodos de levantamentos 

convencionais.  

Tendo em vista o aperfeiçoamento das medições em áreas de difícil acesso, a partir de 

fevereiro de 2018, o INCRA/DF por meio da Norma de Execução nº 02, libera o uso de 

aerofotogrametria com VANT’s nos levantamentos de imóveis rurais, portanto este trabalho 

tem como objetivo realizar a comparação técnica entre um levantamento realizado a partir das 

técnicas GNSS e a partir da Aerofotogrametria, com utilização de VANT. 
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Diante do exposto, a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi, 

justamente, a possibilidade de comparar o os dois métodos de posicionamento, bem como 

avaliar o atendimento das normas técnicas brasileiras para o georreferenciamento de imóveis 

rurais no Brasil. 

O objetivo geral da presente pesquisa é comparar os métodos de trabalhos de 

georreferenciamento de imóveis rurais por GNSS e por Aerofotogrametria. 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

• Comparar os resultados obtidos, no que tange ao atendimento às normas técnicas 

vigentes; 

• Verificar a eficiência, em relação ao tempo gasto, e agilidade dos métodos; 

• Analisar a acurácia posicional do aerolevantamento em comparação com o 

levantamento em campo a partir das técnicas GNSS. 

Para atender os objetivos do presente trabalho, foi realizado um estudo de caso na 

cidade de Ourizona, no Paraná, onde foram realizados os levantamentos pelo método 

convencional (GNSS) utilizando aparelhos de alta precisão e pelo método aerofotogrametria 

com VANT, processando as informações e comparando os resultados obtidos. Foi escolhida 

uma propriedade rural, onde o levantamento foi realizado a partir do Método de Posicionamento 

Relativo Estático Rápido, de acordo com a NTGIR, e também a partir de voo autônomo 

executado por VANT, em atendimento à Norma de Execução nº 02/2018. 

No posicionamento relativo estático rápido, tanto o receptor do vértice de referência 

quanto o receptor do vértice de interesse devem permanecer estacionados (estáticos), durante 

todo o levantamento (BRASIL, 2013). A aerofotogrametria é a ciência ou arte da obtenção de 

medições por meio fotografia. Neste método o VANT procura-se manter na mesma altura 

relativa, seguindo reta e uma velocidade uniforme (SANTOS, 2016). 

Assim, foi possível comparar os métodos, analisando a eficiência produtiva e o tempo 

investido para o desenvolvimento e conclusão da atividade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

A ocupação, o uso e a posse de um território sempre foram uma questão emblemática. 

Uma das funções do georreferenciamento de imóveis rurais é o da garantia da propriedade, 

através de uma descrição fidedigna dos limites do imóvel, bem como seu correto 

posicionamento e descrições sobre a área (VIDAL, 2013). 

Até o ano de 2001, para o registro de direito de propriedade de uma parcela em um 

Cartório de Registro de Imóveis, era exigido um memorial descritivo acompanhando de um 
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levantamento topográfico, juntamente com uma anotação de responsabilidade técnica (ART), 

emitida por um profissional qualificado (AMORIM et al., 2016). No entanto, a partir da 

promulgação da Lei 10.267/2001, o memorial descritivo passa a ser exigido contendo as 

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas, ou seja, 

deveriam ser referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, além de seguir os padrões de 

precisão posicional definidas pelas normas técnicas estabelecidas pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Novos métodos de posicionamentos foram possibilitados com a inclusão da 3ª edição 

de Norma Técnica para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR), viabilizando o uso 

a utilização de fotografias aéreas e imagens orbitais (AMORIM et al., 2016), que não era 

permitido nas edições anteriores da NTGIR. Contudo, a forma como esses métodos foram 

inseridos na norma excluíam a aerofotogrametria a partir do uso de VANT’s. Em fevereiro de 

2018, o INCRA liberou uma portaria especificando os parâmetros necessários para que estes 

pudessem ser utilizados. 

Neste contexto, surge a utilização de VANT’s, que podem reduzir custos de operação, 

agilizar a rapidez nas missões, atuar em diversas áreas (inclusive abaixo das nuvens e grande 

facilidade de manuseamento. (Serra, 2014 apud Luz, 2015). Segundo Zanetti (2017), o histórico 

do uso de VANTs está emparelhado com operações militares visto que resultava na eliminação 

de risco à vida do piloto, tornando-se uma vantagem bastante óbvia. 

De acordo com Einsebeiss (2009 apud ZANETTI, 2017, p. 9):  

[...] os VANTs são veículos aéreos não tripulados, motorizados e reutilizáveis 

que podem voar autonomamente, semi-autonomamente ou manualmente, 

conduzidos por um piloto, usando um controle remoto. Comparando os 

VANTs com uma aeronave tripulada, a principal diferença é que nos VANTs 

o piloto não está presente fisicamente na aeronave. 

 

Pegoraro, Gubiani e Philips (2013) afirmam que com o passar dos anos, os veículos 

passaram a ter novas finalidades, tais como as civis. Os autores afirmam ainda que, das 

aplicações destacam-se a obtenção de imagens aéreas convencionais, a obtenção de imagens 

infravermelhas e modelos estereoscópicos para fotogrametria. 

A fotogrametria quando comparada com outros métodos de levantamento em campo, 

apresenta várias vantagens, tais como: precisão maior, vista panorâmica da área, redução de 

custos, execução mais rápida e redução do trabalho em campo (PELEGRINA, 2002). Conforme 

afirma Luz (2015, p. 24) a aerofotogrametria pode ser definida como uma “técnica que tem 

como objetivo elaborar mapas mediante fotografias aéreas tomadas com câmeras 

aerotransportadas, e é comumente classificada em vertical e oblíqua”. 
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Atualmente, as empresas realizam o mapeamento fotogramétrico, com custo viável, 

mas possibilitando a execução do mapeamento que atendam a necessidade em termos de 

qualidade geométrica (AMORIM et al., 2016). Para que essa qualidade geométrica possa ser 

alcançada é necessário que se faça a utilização de pontos de apoio e pontos de controle, que são 

pontos cujas coordenadas foram determinadas em campo a partir do posicionamento via GNSS 

(Foto 3). Segundo Andrade (1998) apud Pelegrina (2002), a finalidade primordial da utilização 

de pontos de controle é a localização dos referenciais que se deseja trabalhar no levantamento. 

Pelegrina (2002, p.16) afirma que “Pontos de controle terrestre são pontos de coordenadas 

conhecidas (latitude, longitude e altitude), que podem também ser representados por 

coordenadas plano-retangulares UTM (N, E) e altitude”. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos, delimitou-se a área de estudo a uma propriedade privada de 10 

alqueires, na cidade de Ourizona, no estado do Paraná. A escolha por esta área de estudo deu-

se pelos seguintes fatores: dificuldade de acesso ao rio; facilidade de visualização e condições 

propícias de medição. 

 

 A área escolhida era de lavoura, mas que não possuía cultura implantada no momento 

do rastreio, portanto foi possível ter uma boa visualização do terreno. No entanto, um dos 

condicionantes do estudo foi a medição no rio, próximo a uma área de preservação permanente 

(APP), em função de possuir áreas alagadas (brejo) de difícil acesso ao técnico. 

O trabalho foi realizado em dia com céu aberto, sem a presença de nuvens durante todo 

o período do levantamento, assim não houve a necessidade de proteger os equipamentos e 

também a equipe, facilitando a realização do trabalho com maior eficiência e evitando possíveis 

erros de refração atmosférica e distorção do sinal dos satélites.  
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Foto 1 - GNSS Stonex S8+ 

 

Fonte: acervo do autor. 

A divisão do trabalho de campo deu-se em dois dias: no primeiro dia, realizou-se o 

levantamento por processamento no método de posicionamento estático rápido, efetuou-se por 

primeiro um estudo do local para identificação dos vértices a serem demarcados, posteriormente 

foi realizado a marcação com estacas de madeira nos pontos de referência de divisa indicados 

pelo proprietário, conforme indicam as fotos 1 e 2. O levantamento iniciou-se as observações 

às 08:58 horas e com término às 12:07, totalizando três horas e nove minutos de rastreio. 

 

Foto 2 - GNSS Promark 220 em medição no rio 

 

Fonte: acervo do autor. 
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Foto 3 - Placas utilizadas como pontos de controle (50x50cm) 

 

Fonte: acervo do autor. 

No segundo dia, realizou-se o levantamento por método de captura de imagem com 

drone, iniciando primeiramente com a distribuição de 20 placas de apoio (Foto 3), para 

minimizar os erros de posicionamento das imagens, de acordo com o que estabelece a portaria 

do INCRA. O levantamento iniciou-se às 13:27 horas e encerrou-se às 15:40 horas, totalizando 

duas horas e treze minutos de rastreio. Vale ressaltar que o tempo de voo autônomo registrado 

pelo aparelho foi de apenas vinte minutos. 

 

Foto 4 - Drone Phantom® 4 Advanced e placa de apoio  

 

Fonte: acervo do autor. 
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Feitos os dois levantamentos, foi-se necessário realizar o processamento das 

informações para a geração dos mapas. Primeiramente, fez-se a correção das coordenadas da 

base na plataforma Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) do IBGE, aplicando as correções 

para todos os pontos de controle. 

Para o processamento do levantamento realizado pelo drone, utilizou-se o programa PIX 

4D para a marcação dos pontos de apoio nas imagens e a geração do ortomosaico MDS (modelo 

digital de superfície) corrigido. Levou-se cerca de duas horas para a demarcação dos pontos de 

apoio manualmente e vinte e quatro horas para programa fazer o processamento de todo o 

projeto, automaticamente, gerando o mosaico com as coordenadas corrigidas. Feito isso, 

utilizando o programa Global Mapper®, foi realizada a vetorização do perímetro da propriedade. 

Enquanto que para o processo do levantamento por GNSS, utilizou-se o programa Leica 

Geosystems® para a Base, onde foi possível gerar o Arquivo Rinex, para ser corrigido via PPP. 

Na sequência, o GNSS Solutions® foi utilizado para corrigir os pontos coletados no Rover e 

gerar o relatório para a utilização no programa DataGeosis®. Levou-se vinte minutos para 

realizar o processamento. 

Finalmente, após o processamento dos dois levantamentos, utilizou-se o programa 

DataGeosis® para a realização dos mapas finais de ambos os levantamentos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Realizadas todas as medições discriminadas anteriormente, foi possível conferir os 

resultados para a compilação dos dados. A seguir os resultados são apresentados e comparando 

os levantamentos por GNSS e VANT’s. Como a propriedade não possui cerca, os seus limites 

são caracterizados por divisas de plantio, com presença de marcos na divisa, de um dos lados e 

nos outros lados a presença de estrada vicinal, carreador e um córrego ao fundo. Esses 

elementos, embora fisicamente bem definidos, podem deixar margem quanto a interpretação 

sobre os limites, tanto na imagem, quanto em campo.  

Os dados obtidos com o posicionamento por GNSS foram processados e apresentaram 

resultados satisfatórios. Foram levantados ao todo 18 pontos, cujo processamento apresentou 

valores de desvio padrão inferiores a 1cm tanto para a horizontal, quanto para a componente 

vertical, com intervalo de confiança de 68,7%. Os valores de referência da NTGIR são de até 

50cm para limites artificiais e de até 3,0m para limites naturais. Portanto o método atendeu à 

normativa do INCRA. Este levantamento resultou em uma área superficial de 237.813,20m², 

conforme pode ser observado na Foto 5. 
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Foto 5 - Mapa levantamento por GNSS 

 

Fonte: acervo do autor. 

Já o método de posicionamento a partir da aerofotogrametria foi realizado sobre o 

ortomosaico gerado no processamento das fotografias aéreas. Dos 20 pontos de apoio 

implantados, 4 foram utilizados como pontos de checagem, a fim de determinar os valores de 

desvio padrão na determinação das coordenadas. Os valores encontrados foram inferiores a 

3,7cm na horizontal e 16 cm na vertical. Embora os valores sejam superiores aos encontrados 

no método via GNSS, eles ainda são muito superiores ao limite de erro máximo preconizado 

pela NTGIR. 

A área calculada com base na vetorização do ortomosaico foi de 237.744,46m², como 

pode ser observado na Foto 6. Pode se observar, portanto, que em relação à área, a diferença 

foi de apenas 68,74m², ou seja, 0,03%. Cabe ressaltar que os dois métodos de posicionamento 

são bastante distintos. Enquanto o método do GNSS necessita que se ocupe o ponto em campo, 

o da aerofotogrametria é realizado com base em interpretação visual sobre a imagem. Como a 
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imagem gerada apresentou alta resolução espacial (3,11cm/pixel) é possível realizar uma boa 

identificação visual, desde que o elemento a ser mensurado seja visível na imagem. 

 

Foto 6 - Mapa levantamento por GNSS 

 

Fonte: acervo do autor. 

Quanto aos dados do perímetro, podemos observar um comparativo, no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Comparativo entre os métodos de processamento 

GNSS AEROFOTOGRAMETRIA DIFERENÇA 
Azimute Distância Azimute Distância Azimute Distância 

147°38’39” 1756,38m 147°37’39” 1756,44m 0° 1’ 0” 0,06m 

238°33’05” 131,61m 238°30’38” 132,08m 0° 2’ 27” 0,47m 

327°28’50” 1775,59m 327°29’32” 1773,38m 0° 0’ 42” -2,21m 

 

Pode-se observar que os valores de azimute apresentaram diferenças pequenas e que o 

maior valor de diferença foi onde encontra-se a estrada municipal, ou seja, de identificação mais 
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difícil na imagem. Já com relação à distância, a maior diferença se deu em uma das margens do 

córrego, onde em campo não foi possível ocupar exatamente a sua margem, enquanto que na 

imagem isto foi possível, sendo uma diferença de 2,21 metros. 

Quanto à produtividade na execução dos dois métodos colocamos que o tempo de 

execução do método GNSS foi de 3:09 horas e mais 20 minutos de processamento dos dados, 

enquanto que no método da aerofotogrametria o tempo foi de 02:13 horas, incluindo a 

instalação dos pontos de apoio, rastreio, voo, recolhimento das placas. O tempo de captura das 

imagens foi de apenas 20 minutos. No entanto o processamento deu-se em duas etapas, um 

manual que demarca os pontos de apoio na imagem, que demorou 2 horas e 24 horas de 

processamento automático, onde o software executa rotinas programadas. 

Vale ressaltar que, enquanto o método do levantamento estático chegou a uma área de 

23,77 ha, o método de levantamento por drone, em função da sobreposição das imagens, chegou 

a uma área de 103,85 ha, ou seja, seria possível realizar o procedimento para uma área 4 vezes 

maior do que apenas para a propriedade proposta. Em uma comparação qualitativa sobre o 

levantamento, podemos afirmar que o resultado gerador sobre o limite natural (córrego) 

presente no imóvel foram de grande proveito quando utilizado a aerofotogrametria.  

Na Foto 7 podemos observar a vetorização do córrego sobre a imagem e na foto 6 um 

comparativo entre o resultado da vetorização e da coleta em campo. 

Foto 7 - Medição do rio por Drone, em Ourizona - PR 

 

Fonte: acervo do autor. 

Conforme apresenta a Foto 8, outro ponto importante foi a quantidade de informações 

obtidas pelo método com o drone, obtendo uma maior eficiência na demarcação do limite 

condicionante, o rio, uma área de difícil acesso ao profissional técnico. A utilização da imagem 

facilita a execução da medição e mantem a segurança do técnico responsável pelo levantamento, 
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pois não será necessário realizar serviços de roçadas com ferramentas de corte (facão e foice), 

além do risco de ataque de animais silvestres que habitam o local (cobra, javali, entre outros), 

além do levantamento ser realizado com maior grau de detalhamento. 

Além do detalhamento e da redução de risco, o tempo para a coleta dos pontos no 

córrego foi de, aproximadamente, uma hora, enquanto que a vetorização sobre a imagem de 

ambas as margens demorou menos de cinco minutos para a conclusão. 

 

Foto 8 - Comparativo de medição do rio por Drone e GPS 

 

Fonte: acervo do autor. 

5 CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo, pode-se concluir que a utilização de VANT’s atende às 

normativas técnicas do INCRA descritas no manual técnico do posicionamento disponibilizado 

pelo mesmo, pois, após a análise dos resultados, viu-se que a precisão do levantamento está 

dentro dos limites tolerados para a implantação em trabalho de georreferenciamento. 

Da mesma maneira, outro aspecto importante foi a quantidade de área levantada pelos 

dois métodos. Enquanto o GPS levantou 23,78 ha, o drone levantou uma área de 103,85 ha, isso 

se deve pelo fato de que, neste último levantamento, as imagens são sobrepostas para aumentar 

a precisão da medição. Pode-se notar, ainda, que houve uma diferença de 68,74m² na área 

medida entre os métodos, conforme pode ser visto nas Fotos 5 e 6. Isto se deu pelo fato de que 

parte da divisa do terreno era composta por uma estrada rural, onde não havia nenhum elemento 

Drone 

GPS 
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materializado para ser utilizado como referência. Este fator gerou uma desvantagem ao drone, 

uma vez que, mesmo ele atendendo à norma, não é possível somente a sua utilização, em função 

da necessidade do uso do GPS para a fixação das placas de apoio, utilizadas para corrigir as 

imagens capturadas pelo VANT. 

Outro aspecto de suma importância foi a eficiência do método com drone, pois a 

realização do voo é autônoma, não necessita de um operador, o que facilita a medição e mantém 

a segurança dos profissionais. 

Por fim, com a qualidade de informações obtidas pelo levantamento aerofotogramétrico 

foi possível delimitar com precisão regiões que possuem medidas irregulares, como corpos ou 

cursos d’água, onde o trabalho em campo põe em risco a vida dos técnicos envolvidos no 

trabalho. 
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