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Os Veículos Aéreos Não-Tripulados (da sigla internacional UAV – Unmanned Airborne Vehicles) vem 
se apresentando como uma plataforma muito flexível para adquirir dados fotogramétricos em diversas 
aplicações como inspeção de linhas de transmissão, inventário florestal, atualização de mapeamento 
urbano e modelagem tridimensional. Esta plataforma, equipada com multirotores ou asa fixa, permitem 
realizar a aquisição de dados usando câmeras digitais ou sensores LiDAR (Light Detection And Ranging) em 
modos de voo manual, semiautomático ou autônomo. Além disso, os novos programas de processamento 
de dados combinam algoritmos de SFM (Structure from Motion) para realizar as etapas fotogramétricas de 
extração de pontos homólogos, bem como ajuste do bloco, geração dos modelos digitais de superfície e 
terreno, bem como geração de ortofotos com mosaicos. Desde 2013, o Departamento de Geomática 
(DGEOM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vem pesquisando o uso de dados de UAV para diversas 
aplicações fotogramétricas, como reconhecimento e extração de telhados de edificações, mapeamento de 
faixas de servidão de linha férrea e áreas de invasão. Considerando também o potencial de uso dos dados 
do UAV para modelagem tridimensional, em 2017, iniciou-se um projeto para a modelagem e geração de 
protótipos de monumentos históricos usando dados de UAV. Neste contexto, foram gerados resultados 
preliminares da modelagem e geração de protótipo do monumento histórico do “Reservatório do Alto São 
Francisco” pertencente à Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e localizado na cidade de 
Curitiba/PR. Para isso, utilizou-se um equipamento UAV modelo DJI Phantom 4 para adquirir 
aproximadamente 180 imagens em um padrão de voo circular em entorno do monumento e com uma 
resolução de aproximadamente 1 cm. Foram também realizadas etapas de levantamento topográfico com 
estação total e receptores GNSS (Global Navigation Satellite System) para fornecer o referencial 
tridimensional necessário para a orientação do conjunto de imagens, bem como, o controle de qualidade 
posicional. Após a etapa de processamento, geração de nuvem de pontos e modelagem tridimensional, o 
protótipo do monumento foi produzido utilizando uma impressora 3D. Além do padrão de voo utilizado 
nesse projeto ser considerado inédito no Brasil, a metodologia utilizada e os resultados de precisão obtidos 
mostram o grande potencial do uso de dados de UAV em projetos de modelagem tridimensional de 
monumentos históricos. 
 


