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A Universidade Federal do Paraná tem uma estrutura física composta de 26 campi, em diferentes cidades 
do estado do Paraná. Sua estrutura é composta por 14 setores, além dos campi de Jandaia do Sul e Toledo. 
De acordo com o relatório “UFPR em Números” do ano de 2016, são mais de 11 milhões de metros 
quadrados de área de terreno, cerca de 500 mil metros de área construída e 316 edificações. São 6362 
servidores, entre técnicos administrativos e docentes, cerca de 50.000 alunos de graduação e 10.000 de 
pós-graduação e grande parte da comunidade acadêmica desconhece o espaço no qual desenvolve suas 
atividades. Se forem consideradas as pessoas externas à essa comunidade que circulam pelas dependências 
da UFPR, esses números crescem ainda mais: são prestadores de serviços terceirizados, entregas e a 
comunidade em geral. O desconhecimento do espaço e de suas características têm impactos diretos em 
questões como gerenciamento de recursos (materiais e humanos), da infraestrutura dos campi, tanto no 
interior quanto no exterior dos edifícios, segurança, dentre outras questões que podem ser suportadas 
pelo uso de uma base de dados geoespaciais atualizada como elemento básico para o conhecimento do 
espaço. Sendo assim, tomando-se como exemplo o campus Centro Politécnico da UFPR, verificou-se que a 
última base cartográfica foi gerada no ano 2000 e, portanto, se encontra desatualizada frente às alterações 
ocorridas nos últimos anos. A partir disso, em 2017, o Departamento de Geomática (DGEOM) da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), deu início ao desenvolvimento de metodologias para a geração de 
uma base de dados geoespaciais que permitirá aos usuários o conhecimento e a gestão dos espaços da 
universidade. Neste contexto, os Veículos Aéreos Não-Tripulados (também conhecidos pela sigla 
internacional RPAS – Remotely Piloted Aircraft System) se apresentam como uma plataforma muito flexível 
para obtenção de dados fotogramétricos para a geração dessa base de dados. Esta plataforma, equipada 
com multirotores ou asa fixa, permite 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, ajuste do bloco, geração dos 
modelos digitais de superfície e terreno, bem como geração de imagens ortorretificadas. Neste contexto, o 
campus do Centro Politécnico foi definido como área para projeto piloto, no qual a metodologia de coleta, 
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processamento, análise e divulgação dos dados está sendo desenvolvida, testada e validada. A primeira 
etapa do projeto contou com a cooperação técnica sem fins lucrativos de empresas privadas como a Mundi 
Serviços de Geodésia, Cartografia e Segurança do Trabalho Ltda. e do Sistema Meteorológico do Paraná 
(SIMEPAR), com a realização do aerolevantamento de toda a área do campus utilizando um RPAS modelo 
DJI Phantom 4. Em seguida, foram realizadas campanhas de medição de pontos de controle e de verificação 
da qualidade posicional utilizando levantamentos geodésicos com receptores GNSS (Global Navigation 
Satellite System). Além da parte geodésica para controle, a partir de levantamentos gravimétricos e dados 
de modelos globais do geopotencial (MGG) e modelos digitais do terreno (MDT), serão gerados modelos do 
geóide e quase-geoide com objetivo de prover componentes altimétricas para a área do campus, 
realizando análises comparativas com o modelo existente. Após a etapa de processamento e 
georreferenciamento do voo, será gerada uma base cartográfica composta de ortoimagens de alta 
resolução e feições planialtimétricas que serão obtidas por restituição estereofotogramétrica a partir da 
cooperação técnica, também sem fins lucrativos, da empresa privada BSM Serviços Cartográficos Ltda. Em 
seguida, os dados serão inseridos em um SIG (Sistema de Informações Geográficas) baseado em casos de 
uso e um modelo multidisciplinar de dados para atender às diversas demandas da universidade. Por último, 
após realizar o controle de qualidade conforme normas da cartografia nacional, os dados produzidos serão 
disponibilizados gratuitamente com o seus respectivos metadados (dataset) no portal CampusMap 
(www.campusmap.ufpr.br), de modo que possam subsidiar, não só o desenvolvimento de pesquisas em 
suas diferentes áreas do conhecimento, mas também apoiar as diferentes esferas da administração na 
gestão universitária. 
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