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RESUMO 
 
Este estudo visa apresentar procedimentos e diretrizes para elaboração de produtos 
cartográficos por meio do método indireto de mensuração utilizando um Unmanned Aircraft 
Systems – UAS, comumente denominado de VANT ou DRONE. Analisou-se a utilização de 
Sistema de Mapeamento Aéreo de “baixo custo” com precisão e exatidão na ordem de dez 
centímetros, ressalte-se que normalmente o equipamento é utilizado pelo público amador, 
ou seja, em atividades de recreação e/ou captura de fotos e vídeos panorâmicos.  A utilização 
desse tipo de equipamento é mais complexa se comparada com a utilização de sistemas 
comerciais, mas empregando-se alguns procedimentos e diretrizes a operação torna-se 
simples e prática.  Ao fim deste estudo, verificou-se que o UAS e os software envolvidos são 
capazes de gerar produtos cartográficos com precisão e exatidão e a um custo financeiro 
reduzido, desde que se observem algumas diretrizes e procedimentos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, com a “popularização” dos Unmanned Aircraft Systems – UAS, a cada dia, 
novos equipamentos e sistemas informatizados surgem no mercado, mas até onde pode-se 
confiar na precisão1 e/ou exatidão2 desses equipamentos e sistemas. 
 
Estudos sobre a utilização de UAS e similares objetivando mapeamentos de precisão são 
descritos em Eisenbeiss (2009) e TURNER et al (2012). 
 
Este estudo visa apresentar procedimentos e diretrizes para elaboração de produtos 
cartográficos utilizando um Sistema de Mapeamento Aéreo de “baixo custo”3, com precisão 
e exatidão na ordem de dez centímetros. 
 
As metodologias e procedimentos empregados em mapeamentos aéreos com aeronaves 
tripuladas, basicamente são as mesmas quando se busca obter precisão e/ou exatidão com a 
utilização de UAS, principalmente no quesito apoio terrestre do voo. 
 
2 OBJETIVOS E FUNDAMENTOS 

 
2.1 Objetivos 

                                                 
1   Precisão: “Expressa o grau de aderência das observações umas às outras”. IBGE (1983). 
2   Exatidão: “Expressa o grau de aderência do melhor valor para as observações em relação 

ao valor verdadeiro”. IBGE (1983). 
3   Valor inferior a US$ 2.000. 



 
Destaca-se, como objetivos deste trabalho, os seguintes: 
 

� Definir procedimentos para atingir precisão e exatidão aproximada de dez 
centímetros no mapeamento; 

� Avaliar a precisão e exatidão de um mapeamento realizado por um Sistema de 
Mapeamento Aéreo de “baixo custo”; 

� Criar procedimentos para tornar a atividade de mapeamento com esse sistema prática 
e segura. 

 
2.2 Fundamentos 
 
Com o surgimento das imagens digitais surgiu o termo Ground Sample Distance – GSD, 
que, com o passar do tempo, se popularizou e começou a ser empregado, erroneamente, por 
alguns usuários como sinônimo de precisão e/ou exatidão da imagem ou do 
aerolevantamento.  O GSD representa a distância da amostra no solo a qual equivale à 
resolução da imagem ou menor célula (pixel). 
 
O GSD é determinado em virtude dos parâmetros da câmera (distância focal e resolução do 
sensor) e da altitude no momento da captura da imagem, ou seja, considerando-se que o 
relevo que será mapeado não é um plano horizontal sempre se obtém um GSD diferente para 
cada pixel. Dessa forma o correto seria acrescentar a denominação “médio” quando esta 
refere-se ao GSD de um mapeamento; a Figura 1 ilustra a relação entre GSD, parâmetros 
da câmera e altitude média do voo. 
 

 
Figura 1 Determinação do GSD 

 
A determinação da relação entre o GSD médio e a precisão e/ou a exatidão final do 
aerolevantamento não é uma equação simples, pois estão envolvidas várias variáveis, por 
exemplo: resolução do sensor, distância focal, altitude de voo, precisão da orientação 
exterior, relevo, calibração dos equipamentos, pessoal técnico envolvido etc.  Em geral as 
empresas de aerofotogrametria adotam uma relação GSD médio e precisão final em função 
de experiências anteriores e em função do conhecimento de seus equipamentos e pessoal 
técnico. Portanto, essa relação não é fixa e pode variar de empresa para empresa. 



 
Analisando-se a Figura 1, nota-se que quanto menor a distância focal (f) mais o GSD será 
influenciado pela diferença de nível do terreno.  A Figura 2 ilustra a função GSD versus 
altura de voo (hv) para a câmera GoPro Hero3+ Black. Nota-se nessa função o pequeno valor 
da distância focal, 2,98mm, principalmente quando comparada com as câmeras de grande 
formato empregadas nos aerolevantamentos clássicos. 
 

 

Figura 2 Relação entre GSD e hv para câmera 
 
Empregando-se a equação da Figura 2 para um intervalo de GSD entre 1 a 10 cm, obtêm-
se os valores aproximados de altura de voo que constam na Tabela 1. 
 

Tabela 1 GSD em relação à altura de voo 
 

hv GSD 

19 metros 1 cm 

38 metros 2 cm 

58 metros 3 cm 

77 metros 4 cm 

96 metros 5 cm 

115 metros 6 cm 

135 metros 7 cm 

154 metros 8 cm 

173 metros 9 cm 

192 metros 10 cm 

 
A Portaria DECEA nº415/DGCEA de 09/11/2.015 (BRASIL 2015) limita o teto de voo em 
120 metros sem NOTAM4 para equipamentos similares ao utilizado neste estudo. 
 
A Tabela 2 apresenta os parâmetros do voo para a câmera do UAS em função do GSD. Estes 
desprezam a lente tipo fisheye da câmera GoPro Hero3+ Black, pois os ganhos nas 
dimensões da imagem são, basicamente, perdidos devido à distorção que esta provoca. 

                                                 
4  NOTAM: É o acrônimo de Notice to Airmen que significa “Aviso aos Navegantes”. 



Tabela 2 Parâmetros de voo em função do GSD 
 

GSD 

Dimensão do 
terreno 

representado 
na fotografia 

(m x m) 

Recobrimento 
Longitudinal 

60% (m) 

Recobrimento 
Transversal 

30% (m) 

Distância 
entre 

faixas (m) 

Área 
útil 
(m²) 

Intervalo 
entre 

fotografias 
com 

velocidade 
10 m/s 

(segundos) 
1 cm 40 x 30 24 9 21 336 1,60 

2 cm 80 x 60 48 18 42 1.344 3,20 

3 cm 120 x 90 72 27 63 3.024 4,80 

4 cm 160 x 120 96 36 84 5.376 6,40 

5 cm 200 x 150 120 45 105 8.400 8,00 

6 cm 240 x 180 144 54 126 12.096 9,60 

7 cm 280 x 210 168 63 147 16.464 11,20 

8 cm 320 x 240 192 72 168 21.504 12,80 

9 cm 360 x 270 216 81 189 27.216 14,40 

10 cm 400 x 300 240 90 210 33.600 16,00 

 
Com os objetivos de simplificar os procedimentos, minimizar o custo por hectare mapeado, 
operar o sistema com segurança e com confiabilidade, julga-se necessário a padronização de 
alguns parâmetros de voo para UAS e câmeras de pequeno porte. 
 
Os principais parâmetros de voo padronizados para o equipamento utilizado neste estudo 
seriam: 

� Altura de voo de 55 metros a partir do ponto mais elevado no terreno; 
� 7 faixas de voo com distância aproximada de 60 metros entre as linhas de eixo; 
� Tomada das imagens a cada 2 segundos; 
� Velocidade de voo de 10 m/s (36 Km/h); 
� Decolagem e pouso no mesmo local sendo de preferência no ponto mais elevado do 

terreno; 
� Resolução da câmera em 12 Mp, controle de brilho automático; 
� Velocidade do vento próxima a zero; 
� Voo entre as 10:00 e 14:00 horas para reduzir as sombras; 
� Voo pré-sinalizado com a utilização de 4 a 6 pontos de controle distribuídos sobre a 

área. 
 
Analisando-se a Tabela 2 e os parâmetros de voo padronizados, nota-se algumas 
divergências, a altura de voo padronizada em 55 metros resulta em um GSD próximo de 3 
cm que segundo a tabela anterior tem intervalo entre fotografias e distância entre faixas 
diferentes das padronizadas. 
 
Nota-se que UAS e câmeras de pequeno porte possuem fatores internos e externos que 
interferem na execução do plano de voo, sejam estes de forma parcial ou total, destacam-se: 

� Devido as dimensões, massa e velocidade reduzida o equipamento sofre 
deslocamentos significativos em função da força exercida pelo vento; 

� A área útil reduzida de cada foto faz com que os erros de navegação oriundos do 
Global Positioning System − GPS da aeronave e a força exercida pelo vento 
influenciem significativamente nos recobrimentos longitudinais e transversais; 



� Devido a deslocamentos significativos relativos à força exercida pelo vento, a câmera 
pode apresentar imagens com falha na nitidez; 

� A alteração da altitude de voo de uma faixa para outra geralmente não é viável, uma 
vez que a região de mapeamento, geralmente, é pequena e o equipamento poderia 
consumir mais energia quando necessitar realizar correções em sua altitude. 
 

Ao se padronizar alguns parâmetros de voo, busca-se compensar as limitações do UAS e da 
câmera para que se obtenha um mapeamento com precisão e exatidão compatível com a 
desejada, ou seja, aproximadamente, 10 centímetros. 
 
3 ESTUDO DE CASO 
 
O estudo de caso foi realizado sobre uma área utilizada como aterro sanitário, o Aterro 
Sanitário Ventura no município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, Brasil. 

 
3.1 Equipamentos 
 
O UAS utilizado neste estudo é composto por 6 equipamentos integrados de forma a realizar 
automaticamente a aquisição de imagens em uma rota preestabelecida. O Remotely Piloted 
Aircraft System – RPA, após a decolagem segue até a área de interesse, realiza o 
recobrimento aerofotogramétrico com as devidas sobreposições longitudinais e transversais 
e retorna para o ponto preestabelecido para pouso. 
 
Os equipamentos que compõem o UAS são: aeronave (DJI Phantom 2), controle remoto, 
berço de estabilização da câmera (Gimbal de 3 eixos), controladora aérea para voo 
autônomo, câmera digital (GoPro HERO3+ Black Edition) e controladora terrestre para voo 
autônomo (Apple IPad mini 2 wifi). A Figura 3 ilustra, de forma separada, os 6 
equipamentos que compõem o UAS, totalizando, assim, um montante de US$ 1.767,00, 
valor este segundo a aquisição realizada em fevereiro de 2015. 
 

 
 

Figura 3 Equipamentos utilizados 
 
Além dos equipamentos que compõem o UAS, foram utilizados os seguintes equipamentos 
complementares: 

� Receptores Global Navigation Satellite System − GNSS Topcon GR-3 de dupla 
frequência (L1+L2) integrado (receptor, antena, rádio UHF, modem Global System 
for Mobile Communications – GSM / General Packet Radio Services − GPRS e 



bateria. Precisão horizontal de 10mm + 1 ppm e vertical de 15mm + 1 ppm para 
levantamentos cinemáticos e Real Time Kinematic − RTK; 

� Coletora de dados FC-2500 com TopSurv; 
� Lonas plásticas para materialização dos pontos de controle; 
� Microcomputador com a seguinte configuração: Microchip: Intel Haswell-E i7 

5820K @ 3.30Ghz 12 Núcleos / Memória RAM: 8Gb DDR4 / Placa de vídeo: 
NVIDIA GeForce GTX 650 1Gb DDR5. 

 
3.2 Planejamento, coleta e processamento de dados  
 
O estudo teve início com a elaboração do plano de trabalho que definiu algumas diretrizes 
de execução, sendo: 

� 2 etapas de voo (devido à autonomia da bateria); 
� 14 faixas de voo sendo 1 faixa coincidente entre as etapas; 
� Decolagem e pouso no mesmo local para as 2 etapas; 
� Altura mínima de voo de 55 metros do nível do solo (resultou em uma altitude de 

809,90 metros em relação a origem do datum vertical); 
� Duração total de 15 minutos de voo por etapa (incluso 

decolagem/pouso/deslocamento); 
� Percurso total de voo de 6Km; 
� 330 imagens de 7Mb por etapa; 
� 12 pontos de controle pré sinalizados. 

 
Infelizmente, devido a uma falha em uma das baterias, não foi possível executar o plano de 
trabalho na totalidade, resultando, assim, na falta de captura das imagens da última faixa de 
voo e no pouso em local não programado. 
 
O voo foi executado em 02/04/2015, por volta das 15:30, cobrindo uma área aproximada de 
0,47 km2 com GSD projetado de 5 cm e duração aproximada de 30 minutos, sendo este 
realizado em 2 etapas devido à autonomia da bateria do RPA. 
 
Antes da execução do voo, foi realizado o apoio terrestre com as devidas sinalizações de 
solo de forma a garantir um voo pré-sinalizado, a posição dos 12 pontos de controle foi 
escolhida de forma aleatória em campo; a Figura 4 ilustra um dos pontos de controle 
materializado durante essa etapa. 
 

 
 

Figura 4 Detalhe do ponto de controle pré-sinalizado 



Para determinação da posição geográfica de cada ponto de controle, optou-se pelo rastreio 
dos dados GNSS no método RTK tendo como vértice base o vértice SNT17. O vértice 
SNT17 foi determinado por meio de injunções à Rede Brasileira de Monitoramento 
Continuo dos Sistemas GNSS − RBMC e é utilizado como principal referencia geodésica 
para todos os trabalhos de engenharia executados no aterro sanitário. 
 
Devido à curta distância entre o vértice base e os pontos de controle, não se realizou a 
compensação da ondulação geoidal. A etapa de materialização e rastreio dos dados GNSS 
levou, aproximadamente, 30 minutos com o trabalho de 2 pessoas. 

 
A Figura 5 ilustra o plano de trabalho com os waypoint (vermelho), o trajeto da aeronave 
(verde), os pontos de controle (azul) e os pontos de verificação (cyan), a escolha dos pontos 
de verificação foi realizada de forma que estes não estivessem contidos dentro da área fictícia 
formada pelos pontos de controle. 
 

 
 

Figura 5 Plano de trabalho 
 
A Tabela 3 apresenta os dados obtidos no apoio terrestre, dados estes projetados no sistema 
Universal Transversa de Mercator – UTM (Fuso 23) referenciado ao DATUM Horizontal 
Sirgas 2000 (época 4) e DATUM Vertical Imbituba/SC (Mapa Geoidal – MAPGEO2010). 
 

Tabela 3 Posição geográfica dos pontos do apoio terrestre 
 

Ponto N (m) E (m) H (m) Imagem 

GCP 1 7.409.274,619 (± 0,002) 299.455,438 (± 0,002) 749,18 (± 0,003) G0017324.JPG 

GCP 2 7.409.326,842 (± 0,003) 299.559,572 (± 0,003) 738,77 (± 0,004) G0017405.JPG 

GCP 3 7.409.395,737 (± 0,003) 299.525,760 (± 0,003) 731,67 (± 0,004) G0017401.JPG 

GCP 4 7.409.531,787 (± 0,003) 299.637,295 (± 0,003) 716,15(± 0,004) G0017478.JPG 

GCP 5 7.409.298,096 (± 0,003) 299.634,694 (± 0,003) 748,37 (± 0,004) G0017441.JPG 

GCP 6 7.409.389,621 (± 0,003) 299.810,994 (± 0,003) 746,61 (± 0,004) G0027751.JPG 

GCP 7 7.409.280,143 (± 0,003) 299.865,688 (± 0,003) 743,83 (± 0,004) G0027750.JPG 

SNT 17 7.409.406,865 (± 0,000) 299.449,675 (± 0,000) 740,06 (± 0,000) G0017370.JPG 

CHK 1 7.409.196,332 (± 0,004) 299.610,213 (± 0,004) 741,62 (± 0,006) G0017412.JPG 

CHK 2 7.409.333,807 (± 0,002) 299.418,481 (± 0,003) 744,91 (± 0,004) G0017322.JPG 

CHK 3 7.409.299,410 (± 0,003) 299.940,813 (± 0,003) 744,64 (± 0,004) G0027813,JPG 

CHK 4 7.409.342,022 (± 0,002) 299.853,120 (± 0,003) 754,94 (± 0,003) G0027748.JPG 



 
O processamento das imagens foi realizado utilizando o software Pix4Dmapper versão 
Discovery, a escolha do software foi motivada, basicamente, pela relação custo-benefício, 
uma vez que a versão utilizada é free (com algumas limitações). Vale ressaltar que existe a 
possibilidade de aluguel da versão pro (sem limitações) a custo acessível a grande maioria 
dos usuários. 
 
Como a versão utilizada não permite a elaboração de ortofoto, processaram-se todos os 
dados coletados até a fase de nuvem de pontos 3D, em que é possível determinar a posição 
geográfica dos pontos de interesse. Mesmo não permitindo a elaboração de ortofoto, essa 
versão do software apresenta no relatório de processamento as imagens da ortofoto e do 
modelo digital de elevação, conforme Figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Ortofoto e Modelo Digital de Elevação da área mapeada 
O processo de inserção dos dados no software é, relativamente, simples e idêntico aos 
utilizados pelos software de processamento de imagens que processam os dados de 
aerolevantamentos clássicos, ou seja, seguem-se os mesmos procedimentos, por exemplo: 
inserir as imagens brutas, definir os parâmetros da câmera, inserir os dados do voo, inserir 
os pontos de controle e os pontos de checagem, processar os dados iniciais, avaliar os 
resultados, realizar o processamento final e elaborar os produtos finais. 
 
Como o UAS utilizado não possui um sistema automatizado de disparo da câmera em função 
da posição geográfica, esta foi configurada para disparar a cada 2 segundos. Dessa forma foi 
necessário retirar, manualmente, algumas imagens, pois toda etapa de decolagem, de pouso 
e do trajeto de ida e volta foi capturada. No total foram retiradas 79 imagens relativas às 
etapas descritas anteriormente e mais 337 imagens relativas à faixa comum e sobreposições 
desnecessárias. 
 
A etapa de preparação e processamento dos dados durou, aproximadamente, 2 horas e 40 
minutos, contando com 333 imagens de aproximadamente 7 Mb cada. A totalização do 
tempo desta etapa é composta pelos tempos das seguintes etapas: 
 

� 10 minutos para retirada das imagens desnecessárias e localização das imagens de 
início e fim de faixa; 

� 30 minutos para inserir as imagens, dados do voo e pontos de controle e verificação; 
� 20 minutos para calcular toda a calibração, ajustamento dos blocos e geolocalização; 
� 1 hora e 40 minutos para calcular toda nuvem de pontos 3D. 



 
A Figura 7 ilustra 4 cenas capturadas da nuvem de pontos 3D, produto final do trabalho, 
sendo estas obtidas alterando a posição do observador e do alvo.  Por se tratar de um modelo 
digital de elevação, é possível alterar a posição do observador e do alvo conforme a 
necessidade do usuário permitindo assim uma ampla visualização da área mapeada. 
 

 
Figura 7 Modelo Digital de Elevação 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Devido às dimensões, massa e velocidade reduzida o equipamento sofreu deslocamentos 
significativos em função do vento, alterando-se, assim, a posição espacial pré-estabelecida 
para captura da imagem, tal efeito pode ser visto na Figura 8 que ilustra a posição de captura 
de cada imagem através de pontos na cor verde. 
 

 

Figura 8 Posição de tomada de cada foto 
 
Avalia-se que os deslocamentos ocorridos na captura das imagens foram oriundos tanto da 
força exercida pelo vento como oriundos do erro de navegação do GPS da RPA. Dessa forma, 



acabam influenciando, significativamente, nos recobrimentos longitudinais e transversais. 
Para evitar uma falha de recobrimento, aconselha-se que, durante o planejamento de voo, 
adote-se uma relação de recobrimento maior que a relação 60% − 30%, podendo chegar em 
alguns casos em até 90% − 50%. 
 
Após o processamento e elaboração da nuvem de pontos 3D, foram coletadas as respectivas 
posições espaciais (N, E, H) de cada ponto de controle e de verificação sobre esta nuvem. A 
Tabela 4 apresenta os valores coletados de cada ponto sobre a nuvem de pontos 3D. 
 

 Tabela 4 Posição geográfica dos pontos no modelo 3D 
 

Ponto N (m) E (m) H (m) 

GCP 1 7.409.274,62 299.455,44  749,24 

GCP 2 7.409.326,77 299.559,63  738,79 

GCP 3 7.409.395,76 299.525,76  731,66 

GCP 4 7.409.531,72 299.637,21  716,20 

GCP 5 7.409.298,07 299.634,77  748,62 

GCP 6 7.409.389,64 299.810,90  746,81 

GCP 7 7.409.280,03 299.865,69 743,80 

SNT 17 7.409.406,91 299.449,75 740,04 

CHK 1 7.409.196,32 299.610,29 741,24 

CHK 2 7.409.333,91 299.418,59 745,09 

CHK 3 7.409.299,34 299.940,74 744,38 

CHK 4 7.409.342,03 299.853,12 755,06 

 
Comparando-se a posição espacial obtida por meio do apoio terrestre, Tabela 3, com a obtida 
sobre a nuvem de pontos 3D, Tabela 4, obteve-se a diferença posicional de cada ponto, 
definindo-se, assim, a precisão do mapeamento, Tabela 5. 
 

Tabela 5 Comparativo entre o apoio terrestre e o modelo 3D 
 

Ponto N (m) E (m) h (m) Distância (m) 

GCP 1 -0,001 -0,002 -0,059 0,002 

GCP 2 0,072 -0,058 -0,021 0,092 

GCP 3 -0,025 -0,000 0,007 0,024 

GCP 4 0,067 0,085 -0,048 0,108 

GCP 5 0,026 -0,076 0,074 0,080 

GCP 6 -0,020 0,094 0,070 0,096 

GCP 7 0,113 -0,002 0,031 0,113 

SNT 17 -0,045 -0,075 0,019 0,087 

CHK 1 0,012 -0,077 0,238 0,078 

CHK 2 -0,103 -0,109 0,037 0,150 

CHK 3 0,070 0,073 0,106 0,101 

CHK 4 -0,008 0,000 -0,124 0,008 

Desvio Médio Absoluto 0,047 0,054 0,070 0,078 

Erro Quadrático Médio 0,004 0,005 0,009 0,008 



 
Analisando-se o desvio médio absoluto, Tabela 5, percebe-se que o resultado foi melhor que 
a precisão e exatidão de dez centímetros esperada inicialmente, obtendo, assim, a 
classificação planimétrica Classe A para a escala 1:250 e altimetrica Classe A para 
interpolação de 0,25 metro conforme o Decreto 89.817 de 20/06/1984 (BRASIL 1984). 
 
Utilizando-se o root-mean-square error – RMSE, erro médio quadrático, da norma 
americana (ASPRS 1990), esse mapeamento pode ser classificado como típico para a escala 
1:500.  O RMSE possui um rigor posicional maior se comparado ao Padrão de Exatidão 
Cartográfico − PEC da norma brasileira. 
 
BOEING, et al. (2014) em seu estudo sobre uma área de 9.000 m² obteve precisão posicional 
média de 3cm em x, y e z para dados coletados com 5 cm de resolução espacial.   
 
Considerando-se que este estudo abrange uma área de 470.000 m² com variações 
significativas de relevo, há pontos onde observa-se até 40 metros de desnível, pode-se inferir 
que os resultados apresentados na Tabela 5 são animadores e promissores para uso dessa 
geotecnologia. 
 
Segundo COSTA (2001), as escalas no meio urbano (atividades de gestão municipal) variam 
entre 1:500 a 1:20000, AGOTINHO (2007) julga necessário que as Bases Cartográficas para 
SIGs municipais (gerenciamento do cadastro multifinalitário) possuam escala 1:1000 classe 
A (Padrão Exatidão Cartográfica − PEC de 0,30m) para zonas urbanas; e escala 1:5000 ou 
1:10000 classe B (PEC entre 2,50m e 5,00m) para zonas rurais. 
 
Avaliando-se o mapeamento realizado com esse tipo de equipamento infere-se que este pode 
atender as atividades da gestão municipal de forma plena e eficaz, uma vez que atende a 
precisão e exatidão constantes em normas nacionais e internacionais. 
 
5 CONCLUSÕES 

 
Ao fim deste estudo, conclui-se que o UAS e o software em questão são capazes de gerar 
produtos cartográficos com precisão e exatidão a um custo financeiro e prazo reduzido desde 
que se observem algumas diretrizes e procedimentos, por exemplo: altitude do voo 
compatível, recobrimento longitudinal e transversal, pontos de controle no solo suficiente, 
iluminação solar adequada e velocidade do vento próxima a zero. 
 
Por meio deste estudo de caso, nota-se que mesmo utilizando equipamentos não 
profissionais, ou seja, desenvolvidos exclusivamente para serviços de mapeamento, pode-se 
atingir a precisão e exatidão esperada inicialmente, demonstrando-se que a utilização de 
diretrizes e procedimentos são essenciais para se obter resultados precisos e confiáveis. 
 
Devido à pequena distância focal da câmera, torna-se, praticamente, impossível definir um 
valor de projeto fixo para o GSD do mapeamento, pois pequenas alterações no relevo e/ou 
na altitude do RPA influenciam, significativamente, no GSD. 
 
Conclui-se, portanto, que a melhor forma de descrever o GSD para esse tipo de UAS é 
projetando-se um valor final de GSD médio de 7 centímetros com precisão e exatidão 
posicional aproximada de 10 centímetros. 
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