
TOPOGRAFIA
COM DRONES

Conheça os 3 principais mapas que podem ser processados na
Mappa para levantamentos topográficos

.: NUVEM DE PONTOS
A nuvem de pontos é um conjunto de pontos
expresso em um mesmo sistema de
coordenadas. Em um sistema de
coordenadas tridimensional, estes pontos
são geralmente definidos por coordenadas
X, Y e Z e têm o objetivo de representar a
superfície externa de um objeto.

A nuvem de pontos servirá como base para
os demais resultados, através da
triangulação destes pontos e suas posições.

Em um trabalho de solo, por exemplo, a
densidade entre os pontos será de 5 a 10
metros, dependendo da área analisada. Com
os drones, essa mesma densidade pode ser
reduzida para a casa dos centímetros.
Essa nuvem então será manipulada pela
plataforma para gerar outros resultados, um
deles é o ortomosaico.

.: ORTOMOSAICOS

O ortomosaico é um mapa criado a partir
de imagens captadas pelo drone, visto de
cima, sendo totalmente georreferenciado,
ou seja, que poderá ser encaixado em
outros mapas feitos por satélite.

Isto possibilita a medição de quaisquer
pontos desejados dentro deste
ortomosaico, pois representam a posição
real com coordenadas em um plano
cartográfico. Como as imagens são de alta
resolução e georreferenciadas, é possível
fazer inúmeras inspeções visuais no
próprio mapa ortomosaico.

.: MDS, MDT e Curvas de Nível

O Modelo Digital de Superfície (MDS) e o
Modelo Digital de Terreno (MDT) são dois
dos primeiros mapas que podem ser
gerados a partir do processamento de
imagens capturadas com drones. Ambos
MDS e MDT utilizam representações
numéricas em forma de imagem –
conhecidas como raster.

A letra “S”, de superfície, delimita a
cobertura do primeiro mapa, ou seja, o
MDS vai representar altimetricamente
tudo que está captado na imagem,
diferenciando texturas e formas. No mapa
MDS será possível visualizar um telhado de
uma casa e a copa das árvores, por
exemplo.

Já a letra “T” significa terreno. Em um
mapa do tipo MDT, ocorre uma filtragem
do que seria um mapa MDS, excluindo as
diferenciações de textura, dando enfoque
no terreno e seus detalhes, como
diferenças de relevo.

Veja nos exemplos abaixo:

A partir do MDT é feita uma vetorização que
dá vida ao mapa de curva de nível. Os mapas
de curvas de nível utilizam pontos de mesma
altitude para traçar linhas, possibilitando a
análise topográfica de uma região específica
através de uma visão tridimensional do
relevo. Veja:

Cada linha no exemplo representa um nível de altura do terreno
analisado. Os mapas de curvas de nível são muito utilizados na

topografia, especialmente para mapeamento de áreas de risco e em
projetos de construção.
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