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RESUMO 
 

O presente artigo estabelece uma comparação entre os métodos tradicionais de levantamento 
topográfico e a fotogrametria área com drone, nos seguintes aspectos: custo, mão-de-obra 
envolvida, tempo e precisão. Para isso, foi realizado o levantamento topográfico de uma área de 
5,71 hectares, utilizando as três metodologias separadamente e avaliou-se o desempenho de cada 
uma delas. Os resultados obtidos com o GPS ficaram próximos do que se obteve com a 
topografia convencional e o levantamento com drone mostrou-se vantajoso em relação ao tempo 
de execução e investimento inicial. Além disso, uma análise dos dados do GPS com o método 
fotogramétrico, mostraram ainda que este atende aos padrões PEC, classe A a partir da escala 
1:750. 

 
Palavras chaves: Fotogrametria, drone, levantamento topográfico, estação total, GPS. 

 
ABSTRACT 

 
The present article establishes a comparison between traditional surveying methods and 

drone area photogrammetry in following aspects: cost, labor involved, time and precision. For 
that, a topographic survey of a 5.71 hectares area was done, using three methodologies 
separately and the performance of each of them was evaluated. The results obtained with GPS 
were close to what was obtained with the conventional topography and the drone survey was 
advantageous in relation to the execution time and early investment. In addition, an analysis of 
the GPS data with the photogrammetric method, also showed that it meets the PEC, class A 
standards from the 1: 750 scale. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
“É fundamental o prévio levantamento topográfico do local onde se implantará qualquer 

obra de engenharia, arquitetura ou agronomia” (ESPARTEL, 1982). Para levantamentos 
topográficos, equipamentos já consagrados, como a Estação Total e o GPS RTK, são 
inquestionáveis quanto a sua acurácia, entretanto, demandam equipes maiores e prazo estendido 
para sua realização. Cada projeto tem suas próprias características e, segundo elas, apresentam-
se limitações de tempo e recursos. A disponibilidade de mão-de-obra qualificada e a metodologia 
utilizada são fatores chaves para obter-se o êxito do projeto. Particularmente em projetos 
públicos de licitações, onde o projeto básico deve ser confeccionado no menor tempo e 
orçamento mais enxuto possível, ressalta-se a importância em se refinar e descobrir novos 
métodos de levantamento topográfico que sejam eficientes e confiáveis. 

A fotogrametria em si é uma ciência antiga e etimologicamente significa “medir 
graficamente usando luz”. Segundo Brito e Coelho (2002), a palavra “fotogrametria” significa 
“photon–luz, graphos–escrita, metron–medições”, ou medições executadas através de 
fotografias. Apesar de ser uma ciência já consagrada, a fotogrametria com drones é um método 
novo no mercado e com a promessa de facilitar e acelerar o processo de levantamento 
topográfico. Esse método permite o levantamento de grandes áreas a partir de voos autônomos e 
não tripulados, o que implica em menor mobilização de mão-de-obra e tempo gasto com o 
levantamento. A tecnologia é nova e precisa ser estudada em termos de execução, precisão e 
confiabilidade. 

 Pensando nisso, o presente artigo tem o objetivo de realizar um comparativo de precisão, 
tempo de execução e custos envolvidos para o levantamento topográfico de uma área utilizando 
três metodologias diferentes: fotogrametria com drone, estação total e GPS RTK. Ademais, 
busca-se ainda obter três diferentes Modelos Digitais do Terreno (MDT), de acordo com cada 
metodologia utilizada, testar a precisão alcançada pelo drone e verificar em qual classe dos 
padrões PEC o levantamento se enquadra. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a escolha da área de estudo foi levado em consideração a necessidade de se 

encontrar um local que compatibilizasse três características: relevo acidentado, para geração do 
maior número de curvas de nível possíveis; vegetação predominantemente rasteira com mata 
densa em pontos isolados, para avaliar a interferência da vegetação nos dados do drone; e, por 
fim, possuir área maior do que 3 hectares, para a aquisição de uma boa amostragem de pontos. 
Atendendo todas as três exigências, adotou-se como área de estudo uma propriedade rural 
localizada na região metropolitana de Goiânia/GO, a 22 km do centro da cidade e as margens da 
Avenida das Orquídeas. Com área de 5,71 hectares, o polígono de estudo delimita uma região 
destinada ao plantio de soja e outra à criação de gado, onde há a presença de vegetação mais 
densa, como mostram as Figuras 1, 2 e 3. 



 
Figura 1 - Área de estudo. 

 

  
Figura 2 - Área destinada ao plantio de soja. 

 

  
Figura 3 - Área destinada à pecuária. 



O levantamento fotogramétrico foi o primeiro a ser realizado. Utilizou-se um drone da 
marca DJI, modelo Phantom 4 Pro. Ao todo, foram utilizados 10 GCPs (Ground Control Points), 
também chamados de pontos de apoio, que foram confeccionados com placas de PVC de 20 
centímetros de largura, combinadas duas a duas, formando um “V”, como mostra a Figura 4. De 
acordo com Neto (2016), os pontos de controle são pontos foto-identificáveis, sejam eles, 
objetos, alvos ou detalhes no terreno, e que irão aparecer nas imagens aéreas. São utilizados para 
fazer a correção entre o sistema de coordenadas da imagem com o do terreno e serão utilizados 
no software de processamento. O voo foi planejado no software Drone Deploy, a 70 metros de 
altura e com 75% de sobreposição lateral e longitudinal. 

 

 
Figura 4 –Exemplo em campo de um ponto de apoio (GCP). 

As imagens capturadas pelo equipamento foram processadas no software Agisoft 
Photoscan, usando uma máquina com processador Intel Core i5 e 4,00 GB de memória RAM. 
Posterior ao processamento e geração da nuvem de pontos densa, utilizou-se a ferramenta de 
classificação de pontos, a fim de excluir aqueles que não eram representativos do solo, de fato. 
Mesmo com a filtragem, a amostragem final contabilizava 26,5 milhões de pontos e por isso 
usou-se o software Cloud Compare para fazer uma seleção de pontos (com distância máxima de 
10 metros entre eles), reduzindo a malha para 761 pontos, a partir dos quais gerou-se as curvas 
de nível no software TopCon Tools. As curvas de nível obtidas serviram então como dados de 
entrada no software Global Mapper para geração do Modelo Digital do Terreno. 

Para o levantamento topográfico com estação total, usou-se o equipamento da marca 
TopCon, modelo GTS239W. Trabalhando em conjunto com o operador, o levantamento foi feito 
utilizando dois prismas e buscando manter uma distância média de 20 metros entre os pontos 
coletados, exceto em locais de queda abrupta ou detalhes no relevo (erosão por exemplo), em 
que se tomou uma quantidade maior de pontos. O método de levantamento utilizado foi por 
irradiação e devido a declividade do terreno e a presença de vegetação densa em pontos 
específicos, foi necessário, a implantação de 3 pontos auxiliares para reposicionar a estação total 
e seguir com as visadas. No total, foram coletados 380 pontos, posteriormente processados no 
software TopCon Tools e Global Mapper para obtenção das curvas de nível e do Modelo Digital 
do Terreno. 

O último dos levantamentos, foi feito com o GPS RTK, mais especificamente, o modelo 
T10 da marca Trimble. Além da base, utilizou-se apenas um rover, e, portanto, um operador, que 
seguiu o procedimento de coletar um ponto a cada vinte metros, em média, totalizando 446 
pontos. O processamento dos dados brutos foi feito online no site do IBGE pelo método do 
Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), as curvas de nível foram geradas pelo software 
TopCon Tools e o Modelo Digital do Terreno no software Global Mapper. O levantamento feito 
com GPS RTK foi utilizado como referência para a análise estatística. 



 
2.1 Tempo e Custo 

 
A etapa de levantamento contabiliza toda a parte de campo e aquisição de dados, da 

mesma forma que, para o processamento, o tempo gasto leva em conta o tratamento dos dados 
brutos, a geração das curvas de nível e do Modelo Digital do Terreno (MDT). Os tempos foram 
cronometrados com relógio ao inicio e ao fim de cada atividade. Caso houvesse pausa, a 
cronometragem era interrompida por enquanto a pausa durasse. Por exemplo, houve a ocorrência 
de chuva durante o levantamento com GPS RTK. Assim, durante a duração da chuva, o tempo 
não foi contabilizado como de levantamento. 

Os equipamentos utilizados na etapa de campo foram orçados em Goiânia/GO e o 
Quadro 3 resume os orçamentos. Como a estação total utilizada já não é mais produzida e, 
portanto, não se encontra nova no mercado, cotou-se uma de precisão equivalente. 
 
2.2 Análise Estatística 

 
A análise de precisão do levantamento feito por aerofotogrametria com drone teve como 

coordenadas de referência o levantamento feito com o GPS RTK. O fluxograma metodológico 
para a parte da análise estatística do trabalho está apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 –Fluxograma metodológico da análise estatística para levantamento realizado com drone. 

Para se fazer a análise de tendência e precisão, selecionou-se 13 pontos homólogos (GPS 
e drone), distribuídos pela área de 5,71 hectares.  

 

 
Figura 6 - Distribuição dos pontos homólogos. 
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Através de algoritmo escrito no SciLab e com as coordenadas desses pontos, pôde-se 
calcular a discrepância entre o levantamento de referencia (GPS) e o de estudo (drone), nas 
coordenadas E (abscissas) e N (ordenadas), através da equação 1: 

 
∆𝐸 = 𝐸$%& − 𝐸()*+, (1) 
∆𝑁 = 𝑁$%& − 𝑁()*+, 
 

Onde:  ∆E; ∆N   discrepâncias nas coordenadas UTM (E, N) 
  EGPS; NGPS   coordenadas UTM (E, N) do levantamento com GPS 

EDRONE; NDRONE   UTM (E, N) do levantamento com drone 
 

Em seguida, calculou-se a media (equação 2) e o desvio padrão (equação 3) das 
discrepâncias: 

∆𝐸 = ./01
2 ∆3/
4

; 	∆𝑁 = ./01
2 ∆7/
4

	 (2) 

𝜎∆, =
./01
2 ∆,9∆3/ :

49;
;	𝜎∆+ =

./01
2 ∆+9∆7/ :

49;
 (3) 

 
Onde:  ∆𝐸; ∆𝑁  média das discrepâncias 
  𝜎∆,; 𝜎∆+  desvio padrão amostral das discrepâncias 
 
Com esses valores calculados, foram efetuados, então, os testes de tendência e precisão. 

No teste de tendência, verifica-se a existência de tendência entre as coordenadas de referência e 
de trabalho, através das seguintes hipóteses: 

H0: ∆𝐸 = 0	𝑒	∆𝑁 = 0 → média das discrepâncias é nula 
H1: ∆𝐸 ≠ 0	𝑜𝑢	∆𝑁 ≠ 0 → média das discrepâncias não é nula 
 
Calcula-se, então, t student amostrais para as coordenadas E e N para posterior 

comparação com o t student teórico.  

𝑡∆, =
∆𝐸
𝜎∆,

∙ 𝑛;	𝑡∆+ =
∆𝑁
𝜎∆+

∙ 𝑛	 

 (4) 
Se 𝑡 ≤ 𝑡;9F,$H → H0 é válida e não existe tendência na direção considerada 
Onde:  𝑡;9F,$H  t student teórico 
  𝛼   nivel de significância 
  𝛼 − 1   grau de confiança 
  GL = n-1  graus de liberdade 
 
No teste de precisão, compara-se o desvio padrão das discrepâncias com o erro padrão 

(EP) esperado pela classe. Considerando-se diferentes escalas para diferentes fins, a imagem 
pode atingir classe A, B ou C. 

 
Quadro 1 - Classificação das cartas de acordo com o PEC. 

Classe Erro Padrão Desvio Padrão 

A 0,3𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶 
0,3𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶

2
 

B 0,5𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶 
0,5𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶

2
 

C 0,6𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶 
0,6𝑚𝑚 ∙ 𝐸𝑆𝐶

2
 

 



A análise da precisão considera a classe que o documento pode alcançar. As hipóteses 
básica (H0) e alternativa (H1) a serem testadas são as seguintes: 

H0: 𝜎∆,
R = 𝜎R	𝑒	𝜎∆+

R = 𝜎R →  a variância da componente testada é igual a variância 
esperada para a classe 

H1: 𝜎∆+
R > 𝜎R	𝑜𝑢	𝜎∆+

R > 𝜎R →  a variância da componente testada é maior que a 
variância esperada para a classe 

 
A verificação dessas hipóteses é feita comparando-se o qui-quadrado amostral (equação 

5) com um qui-quadrado teórico tabelado. 
 

𝑋∆,R = U∆V
:

U:
𝑛 − 1 	𝑒	𝑋∆+R = U∆W

:

U:
𝑛 − 1  (5) 

 
Se 𝑋∆,R ≤ 𝑋;9F;$HR  e 𝑋∆+R ≤ 𝑋;9F;$HR  forem simultaneamente verdadeiros, pode-se afirmar 

que o levantamento de estudo atendeu a expectativa de precisão requerida. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Curvas de Nível e MDT 

 
As curvas de nível possibilitaram evidenciar um desnível de 21 metros na área de estudo. 

A curva de nível da extremidade de montante foi cotada como 689 metros e a curva da 
extremidade de jusante como 668 metros. Esses valores são validos para os três métodos. As 
curvas estão com 1 (um) metro de equidistância para os três levantamentos. Sobrepostas na área 
de estudo, essas curvas são demonstradas nas Figuras 7, 8 e 9. 

 

 
Figura 7 – Curvas de nível para o levantamento com estação total. 

 



 
Figura 8 –Curvas de nível para o levantamento com GPS RTK. 

 

 
Figura 9 - Curvas de nível para o levantamento com drone. 

 
De maneira geral, os três métodos apresentaram curvas de nível similares, principalmente 

na região de plantio, desprovida de vegetação densa. Na região dos sulcos erosivos, o 



levantamento com GPS RTK apresentou curvas de nível mais sensíveis, para esse detalhe do 
relevo, que os outros dois levantamentos. Para o drone, como as curvas foram geradas a partir de 
filtragem de pontos que foram igualmente distribuídos (sem que houvesse maior concentração de 
pontos nas áreas de detalhes do relevo), não é possível a identificação de detalhes no relevo, 
como as áreas concavizadas representativas da própria superfície do relevo, de estradas ou 
erosão do tipo linear. Um exemplo disso é que, neste método, não se identificou a existência de 
uma bacia de contenção e a presença de sulcos erosivos próximos à ela. 

 

 
Figura 10 – Bacia de contenção encontrada na área de levantamento. 

 
O modelo digital do terreno (MDT) deixa isso ainda mais claro, pois consiste em uma 

representação gráfica tridimensional das informações contidas nas próprias curvas de nível, 
como mostra as Figuras 11, 12 e 13. 

 

 
Figura 11 – MDT para levantamento com estação total. 

 



 
Figura 12 –MDT para o levantamento com GPS RTK. 

 

 
Figura 13 –MDT para o levantamento com drone. 

 
O levantamento com estação total e com GPS RTK apresentam resultados próximos. O 

mesmo vale para o drone, enquanto avalia-se apenas a área de plantio. Para a área destinada a 
pecuária, o que pode ter ocorrido é que, por se tratar de uma área com vegetação densa, as cotas 
tomadas pelo drone não sejam do solo, de fato, mas da vegetação. Nesse caso, percebe-se então 
que a filtragem de pontos feita no software Agisoft Photoscan não conseguiu eliminar cem por 
cento dos pontos que não eram do solo. 

Em relação aos produtos gerados pelo drone, é possível obter além das curvas de nível e 
do MDT a ortofoto da área mapeada, como mostra a Figura 13: 



 
Figura 14 –Ortofoto. 

3.2 Tempo e Custo 
 
Cada método apresentou suas peculiaridades de operação e tratamento de dados. Por isso, 

para o mesmo levantamento, obteve-se diferentes produtividades. Nesse sentido, o Quadro 2, 
resume o tempo gasto com cada metodologia. 

 
Quadro 2 - Comparativo de tempo. 

ETAPA 
EQUIPAMENTO 

ESTAÇÃO 
TOTAL 

GPS 
RTK DRONE 

LEVANTAMENTO 4h20min 5h14min 1h43min 
PROCESSAMENTO 0h45min 0h56min 13h30min 

 
Nesse sentido, avaliando a velocidade de levantamento, a fotogrametria com drone 

apresentou o melhor desempenho, seguido pela estação total e por fim o RTK. Porém vale 
destacar que a aquisição de dados com GPS RTK fez uso de apenas um rover, enquanto que, 
para a estação total, foram utilizados dois prismas. Ainda, a quantidade de pontos coletados com 
o GPS RTK foi maior, 66 pontos a mais, que a quantidade coletada com estação total. Avaliando 
a etapa de processamento, a estação total apresenta o melhor desempenho e o drone o pior, 
porém vale destacar que o computador utilizado para o processamento dos dados do drone é 
inferior ao recomendável para o software Agisoft Photoscan. 

Avaliando-se a praticidade de cada método, em relação à estação total, pode-se dizer que 
é a metodologia mais operosa, uma vez que sua utilização exige no mínimo dois profissionais - 
um operador e outro auxiliar para percorrer a área com o prisma. Além disso, a estação total é 
um equipamento pesado e precisa ser reposicionada sempre que se perde a visibilidade do 
prisma. O levantamento com drone pode ser executado com apenas um operador, mas está 
sujeito a falhas de conexão entre o controle o multirotor, fato que ocorreu durante o 



levantamento, em que se perdeu o sinal e foi necessário a realização de outro voo. O GPS RTK 
também pode ser operado apenas por uma pessoa, mas tem a desvantagem de perder sinal 
quando o rover opera em regiões com muita interferência, como por exemplo nas áreas com 
mata densa. 

Quadro 3 – Orçamento para aquisição dos equipamentos. 

EQUIPAMENTO	 VALOR	
Estação	 total	 eletrônica	 Trimble	 C3	 de	 5”,	 com	 1	
tripé	de	alumínio,	1	prisma	com	suporte	e	1	bastão	
de	2,60	metros	

R$24.915,00	

Receptor	R8	base,	 receptor	 rover	Trimble	R10	RTK	
com	 um	 coletor	 de	 dados	 TSC3,	 com	 todos	 os	
acessórios	inclusos	

R$110.000,00	

Drone	Phantom	4	Pro,	 com	4	baterias,	 carregador	
triplo,	carregador	veicular	e	mochila.	 R$9.800,00	

 
Em uma ordem crescente do investimento necessário para cada tecnologia, tem-se drone, 

estação total e GPS RTK, entretanto deve-se ressaltar que para um bom levantamento com o 
drone especificado são indispensáveis os pontos de apoio e, portanto, se faz necessário o uso do 
GPS. Da mesma maneira que para o levantamento com estação total, é preciso a materialização 
de pelo menos dois pontos, usando GPS.  
 
3.3 Precisão 

 
Para a análise de tendência no trabalho, o valor teórico da distribuição t student tabelado 

foi de 𝑡X,YX;;R = 1,782. Já para a análise de precisão, o valor de qui-quadrado teórico tabelado 
usado foi de 𝑋X,YX;;RR = 18,55. 

 
Tabela 2 - Média e desvio-padrão dos deslocamentos. 

∆𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟒 ∆𝐍 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟗 
𝝈∆𝑬 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟐 𝜎∆+ = 0,111 
𝒕∆𝑬 = 𝟎, 𝟔𝟔𝟓 𝑡∆+ = −0,746 

 
Tabela 3 - Desvio-padrão esperado e qui-quadrados amostrais das coordenadas para cada classe de padrão de 

exatidão cartográfica, de acordo com a escala desejada. 

ESC. Classe EP 𝝈 =
𝑬𝑷
𝟐

 𝑿∆𝑬𝟐  𝑿∆𝑵𝟐  

400 
A 0,1201 0,0849 61,4 20,4 
B 0,1994 0,1410 22,1 7,4 
C 0,2404 0,1700 15,4 5,11 

500 
A 0,1499 0,1060 39,3 13,1 
B 0,2503 0,1770 14,2 4,7 
C 0,2998 0,2120 - - 

600 
A 0,1796 0,1270 27,3 9,1 
B 0,2998 0,2120 9,8 3,3 
C 0,3606 0,2550 - - 

750 
A 0,2248 0,1590 17,5 5,8 
B 0,3748 0,2650 - - 
C 0,4497 0,3180 - - 



Com esses resultados, pode-se dizer que o levantamento de estudo não possui tendência 
tanto na direção N, quanto na direção E, uma vez que ambos os valores de t student calculados 
(𝑡∆, = 𝟎, 𝟔𝟔𝟓 e 𝑡∆+ = −0,746) foram menores que o valor teórico da distribuição de t student 
(𝑡X,YX;;R = 1,782). 

Em relação ao teste de precisão, para classificação junto ao PEC, considerando-se a 
escala calculada e que o qui-quadrado teórico é de 18,55, apresenta-se no Quadro 6 a seguir os 
resultados: 

 
Tabela 4 - Classificação do levantamento com drone, de acordo com a escala. 

ESC CLASSE ATENDIDA 
400 C 
500 B 
600 B 
750 A 

 
A escala de mapa do levantamento com drone, obtida no software ArcGis, foi de 1:2000. 

Assim, pode-se concluir que o levantamento se classifica dentro dos parâmetros da classe A 
segundo a PEC. 
 
4. CONCLUSÃO 

 
A comparação entre os métodos de levantamentos planialtimétricos evidencia uma 

proximidade entre os resultados provenientes da estação total e do GPS RTK. Se tratando do 
drone, o enquadramento na classe A do Padrão de Exatidão Cartográfica, valida o método, que é 
muito interessante para regiões com pouca interferência na superfície relevo, mas que não tem a 
mesma precisão quando se trata do mapeamento de áreas com vegetação, edificações e outros 
obstáculos entre o terreno de interesse e o equipamento. Por outro lado, o drone pode gerar o 
ortomosaico da região mapeada, produto exclusivo para essa metodologia, dentre as três 
analisadas. 

As novas tecnologias não vêm necessariamente para substituir os métodos antigos, mas 
sim para otimizar o desempenho geral. Nesse sentido, ao invés de elencar a melhor e a pior 
metodologia, é mais interessante caracterizar as indicações de cada uma. Partindo da análise da 
estação total, pode-se dizer que dentre as metodologias analisadas, é a que tem maior usualidade, 
por não ter restrições de uso, mas por outro lado é mais lenta e que mais demanda mão-de-obra. 
Já o GPS RTK pode ser indicado para o levantamento topográfico de regiões de pequeno e 
médio porte, que sejam predominantemente limpas, para evitar perdas de sinal. Por fim, o drone 
é a metodologia mais indicada para o mapeamento de grandes áreas e que preferencialmente 
sejam de vegetação rasteira.  
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