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Considerações Iniciais

• A UFPR possui hoje 26 campus, em diferentes cidades do Paraná;

• Segundo relatório de 2016, são mais de 11 milhões de metros quadrados e 500 mil
metros quadrados de área construída;

• Fazem parte da estrutura da UFPR: 6362 servidores entre técnicos e docentes, cerca
de 50.000 alunos de graduação e 10.000 de pós-graduação;

Fonte: http://www.tribunapr.com.br



Considerações Iniciais

• O desconhecimento do espaço e de suas características têm impactos diretos no
gerenciamento de recursos materiais e humanos, infraestrutura, segurança e
manutenção;

• O uso racional dos recursos em um ambiente administrativo deste porte requer a
adoção de sistemas para auxílio à gestão universitária;

• Essas questões podem ser suportadas pelo uso de uma base de dados geoespaciais
atualizada como elemento básico para o conhecimento do espaço;

Fonte: Google Fonte: drugdesigntech.com



Motivação

• Em 2014, teve início o projeto CampusMap para mapear e categorizar o interior das
edificações do campus Centro Politécnico que possui mais de 176 mil metros quadrados
de área construída (www.campusmap.ufpr.br);

• São cerca de 70 edificações que abrigam 5 setores, prédios didáticos, condomínios de
laboratório, usinas e unidades administrativas;

Fonte: www.gazetadopovo.com.br

Fonte: www.campusmap.ufpr.br

Fonte: www.campusmap.ufpr.br

http://www.campusmap.ufpr.br/


Motivação

• Entretanto, no projeto CampusMap, utiliza-se uma base cartográfica produzida no ano
2000 e portanto, não contempla significativas alterações ocorridas nos últimos anos;

• As alterações inexistentes na base cartográfica foram extraídas de bases gratuitas e sem
a qualidade posicional conhecida (Ex. Google Earth);

• Por isso, a produção de uma nova base cartográfica tornou-se indispensável!

Fonte: www.campusmap.ufpr.br Fonte: Projeto CampusMap



Motivação

• Alternativas analisadas para atualização cartográfica por Aerofotogrametria:

Aeronave Tripulada:
• Prós:

• Velocidade na aquisição, Volume de dados e Acurácia;

• Contra:
• Disponibilidade (Autoriz. MD) e Custo operacional;

Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS):
• Prós:

• Disponibilidade (Autoriz. MD) e Custo operacional;

• Contra:
• Velocidade na aquisição, Volume de dados e Acurácia;
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• Parcerias com empreendimento científico e tecnológico de inovação e empresas
privadas:

• SIMEPAR: Apoio na execução do aerolevantamento e levantamento de campo;

• Mundi: Apoio na execução do aerolevantamento, levantamento de campo e
processamento de dados;

• BSM: Restituição estereofotogramétrica;

Cooperação Técnica



• Regras para execução de aerolevantamento com RPAS segundo ANAC:

Fonte: http://www.anac.gov.br/noticias/2017/regras-da-anac-para-uso-de-drones-entram-em-vigor/release_drone.pdf

Aerolevantamento

DJI Phantom 4



• Especificações técnicas do aerolevantamento com RPAS:

Previsto | Realizado:

• Número de blocos de voo: 10 | 10

• Número de faixas: 70 | 70

• Número total de fotos: 1900 | 1905

• Altura de voo (m): 60 | 60

• Resolução média do pixel no terreno (cm): 2,5 | 2,5

• Sobreposição longitudinal (%): 80 | 80

• Sobreposição lateral (%): 50 | 50

Aerolevantamento



• Especificações técnicas do aerolevantamento com RPAS:

Final:

• Número de blocos de voo: 10

• Número de faixas 62

• Número total de fotos: 1440

• Resolução média do pixel no terreno (cm): 2,5

• Sobreposição longitudinal (%): 80

• Sobreposição lateral (%): 50

Aerolevantamento



• Pontos de controle:

• Número de pontos: 60;

• Posicionamento GNSS Estático Relativo (RBMC);

• Precisão planialtimétrica média: 5mm;

• Pontos de verificação:

• Rede Topográfica UFPR;

• Precisão planialtimétrica média: 5mm;

• Número de pontos: 20;

• Expectativa: 40

Georreferenciamento



• Processamento:

• Programa utilizado: Agisoft PhotoScan;

• Número de pontos fotogramétricos: 1.243.136;

• Método de ajustamento: Simultâneo com Calibração “On the Job”;

Georreferenciamento



Resultados Preliminares



Compartilhamento de dados (Dataset)

Imagens 
Orientadas
(.tif, .jpg)

Imagens 
Retificadas
(.tif, .jpg)

Nuvem de pontos 
da superfície

(.xyz, .las, .tif)

Nuvem de pontos 
do terreno

(.xyz, .las, .tif)

Imagens 
ortorretificadas

(.tfw, .jgw)

Mosaicos 
ortorretificados

(.tfw, .jgw)

Base cartográfica 
planimétrica vetorial

(.dxf, .shp)

Base cartográfica 
altimétrica vetorial

(.dxf, .shp)

Produto cartográfico PEC-PCD classe A escala 1:1000 / 1:500

Portal de compartilhamento: www.campusmap.ufpr.br

http://www.campusmap.ufpr.br/


Uso em Aplicações de Gestão

• Potenciais usuários e aplicações:

• Monitoramento de Segurança;

• Localização e Acessibilidade;

• Mapeamento de Depósito de Resíduos;

• Projeto de construção de Usina Fotovoltaica;

• Ampliação da Estrutura do Campus; e

• Mapeamento de Áreas Verdes (NIMAD).



Considerações Finais

• O uso de dados do RPAS nesse projeto permitirá:

• Atualizar a base cartográfica do Centro Politécnico;

• Prover informações espaciais aos diferentes órgãos de gestão;

• Fornecer dados para o desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão;

• Permitir o conhecimento do campus para o desenvolvimento de
atividades relacionadas com a gestão; e

• Adotar uma metodologia de execução de projeto para aplicação
nos demais campus da UFPR.



Prováveis linhas de pesquisa

• Fotogrametria:

• Análise geométrica das imagens coletadas pelo RPAS;

• Extração de feições utilizando índices de realce;

• Análise posicional do sistema de posição e orientação do RPAS;

• Análise da estabilidade dos parâmetros de orientação interior da câmera
do RPAS;

• Análise do ajustamento dos sub-blocos de imagens utilizando diferentes
configurações de pontos de controle e algoritmos de ajustamento;

• Análise da nuvem de pontos para geração de ortoimagens verdadeiras; e

• Utilização do RPAS para modelagem tridimensional de monumentos
utilizando voo circular.



Prováveis linhas de pesquisa

• Geodésia e Topografia:

• Estudo do comportamento das superfícies geoidal e do Quase-geoide,
referenciadas ao IHRS na região do Campus;

• Avaliação de alternativa para determinação de altitudes normais
referenciadas ao IHRS com uso de receptores GNSS e do modelo de
Quase-geoide;

• Análise temporal do comportamento das superfícies do Geoide e Quase-
geoide na região do Campus, utilizando dados de MGG; e

• Estudo sobre a precisão tridimensional do posicionamento por ponto
preciso com resolução de ambiguidades.



Prováveis linhas de pesquisa

• Cartografia e SIG:

• Proposta de um modelo de dados que contemple tanto os ambientes
externos (base cartográfica) quanto os ambientes internos;

• Desenvolvimento de algoritmo para generalização da representação
indoor a partir da planta baixa das edificações;

• Desenvolvimento de um método para posicionamento indoor;

• Desenvolvimento de rotinas para navegação indoor; e

• Desenvolvimento de funções para mapeamento colaborativo de áreas
externas e internas.



OBRIGADO!
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Dúvidas?

Perguntas?


