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RESUMO 

 
Os processos de instabilidade de taludes e encostas podem levar a perigosos acidentes 

que resultam em grandes danos sociais e econômicos. Essa instabilidade está relacionada 

com as características geológicas e geomecânicas dos maciços rochosos, com o seu grau 

de alteração e anisotropia, além da geometria do talude e das características geológicas- 

geotécnicas das descontinuidades, como: orientação, espaçamento, persistência, 

preenchimento, rugosidade e presença de água. Esse trabalho tem como objetivo criar 

uma metodologia de mapeamento de descontinuidades em afloramentos rochosos, 

utilizando veículo aéreo não tripulado (drone) para a aquisição de imagens com a técnica 

de fotogrametria digital terrestre. As imagens obtidas pelo drone foram processadas em 

softwares (Agisoft e WebODM) para gerar a nuvem de pontos densa georreferenciada, 

modelo digital de superfície e ortofoto. No programa DSE foi utilizada a nuvem de pontos 

para determinar as características geométricas das famílias de descontinuidades e nos 

softwares Gem4D ou CloudCompare essas famílias foram analisadas com o modelo 

digital de superfície. O grande diferencial desse trabalho é a aquisição de dados de forma 

remota, rápida e segura e fazer a análise das descontinuidades com o uso de ferramentas 

digitais confiáveis utilizando ao máximo softwares livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: afloramentos rochosos; rochas foliadas; fotogrametria; software livre e 

drone. 
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ABSTRACT 

 
The instability processes of slopes can lead to dangerous accidents that result in great 

social and economic damage. This instability is related to the geological and 

geomechanical characteristics of rock masses, with its degree of alteration and anisotropy, 

in addition to the slope geometry and the geological-geotechnical characteristics of the 

discontinuities, such as: orientation, spacing, persistence, infilling, roughness and 

presence of water. This work aims to create a methodology for mapping discontinuities 

in rock outcrops, using an unmanned aerial vehicle (drone) for image acquisition using 

the digital photogrammetry technique. The images have been processed in software 

(Agisoft and WebODM) to generate a dense and georeferenced point cloud, digital 

surface model and orthophoto. In the DSE program, the point cloud was used to determine 

the geometric characteristics of the families of discontinuities, and in the Gem4D or 

CloudCompare software, these families were analyzed with the digital surface model. The 

great differential of this work is the remote, fast and secure data acquisition and analysis 

of discontinuities using digital tools and free software as much as possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keyword: rocky outcrops; foliated rocks; digital photogrammetry; free software and 

drone. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O Brasil apresenta predominantemente clima tropical e, por isso, é comum haver um 

aumento dos índices pluviométricos durante o período de verão, esse aumento influencia 

tanto na dinâmica das águas superficiais quanto de subsuperfície, logo influencia na 

deflagração de processos de instabilidade de taludes e encostas. Ainda mais se tratando 

da região do Quadrilátero Ferrífero (QF) que sua formação rochosa e suas litologias 

típicas, possuem um material cristalino muito fraturado devido ao histórico de tensões 

nessa região. 

 
No caso do QF as características geológicas e geomecânicas dos maciços rochosos 

mostram uma grande importância e influência no estudo das descontinuidades, a fim de 

prever os possíveis mecanismos de ruptura do talude. Os principais condicionantes dos 

movimentos de massa relacionados com maciços rochosos estão relacionados com o grau 

de alteração e anisotropia do maciço, geometria do talude, distribuição espacial das 

descontinuidades e suas características geológicas-geotécnicas como: orientação, 

persistência, preenchimento, rugosidade e presença de água (Oliveira e Monticeli, 2018). 

 
Os escorregamentos em rochas têm uma tendência de ser mais suscetíveis a chuvas muito 

concentradas, o que é comum acontecer no período chuvoso. Diante da maior 

probabilidade de rupturas das encostas e da necessidade de mapear essas 

descontinuidades, é interessante ter a capacidade de mapear sem acessar diretamente o 

afloramento, já que muitas áreas apresentam acesso dificultado para o levantamento. 

 
Por esse motivo, o trabalho propõe a criação de uma metodologia de mapeamento de 

descontinuidades em afloramento rochoso com o uso de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (Remotely Piloted Aircraft – RPA), também denominadas de Veículo Aéreo 

Não Tripulado (VANT) ou popularmente chamado de drones. O uso desse tipo de 

aeronave está cada vez mais frequente em várias áreas, a geotecnia é uma delas, como 

por exemplo em monitoramento e controle de áreas de risco, aquisição de dados 

aerofotogramétricos, entre outros (Junior, 2019). 
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Os veículos aéreos não tripulados consistem em uma das geotecnologias que trabalham 

como uma plataforma com asas fixas ou rotativas, e por ser controlado por controle 

remoto ou voos já predefinidos, se tornou uma ferramenta para fazer o levantamento 

aerofotogramétrico de forma remota (Junior, 2019). Esse equipamento tem ainda uma 

vantagem interessante de ter uma alta resolução das suas imagens, o que acarreta na 

melhoria da qualidade final da representação cartográfica do talude (Gramani, 2018). 

 
Para se realizar um bom uso dessas aeronaves, é importante conhecer os principais fatores 

que influenciam diretamente na qualidade do trabalho, como a identificação e medição 

da posição de tiro (com câmeras RGB) (Giordan et al., 2020); calibração da câmera com 

os seguintes dados: abertura da câmera, intensidade de exposição e informações de 

posicionamento (elevação no espaço e o ângulo da câmera); além da associação dos dados 

do GPS com a imagem capturada (Wang et al., 2019). 

 
Como esse trabalho foi desenvolvido em afloramentos, o melhor ângulo da câmera era 

estar o mais próximo de 90° da face do talude e o mais próximo possível delas, com voos 

de 10 metros de elevação para ter a maior riqueza de detalhes possível. Os drones 

possuem um sistema de GPS interno confiável, quando há sinal de internet no local de 

voo, esses dados foram ratificados com o uso dos pontos de controle. 

 
Além desses fatores listados acima, os levantamentos aéreos com drone são muito 

influenciados pelos fatores ambientais como: poeira, chuva, vento, luminosidade e além 

das próprias limitações de voo do aparelho (Salvini et al., 2020). 

 
Apesar desses limitantes, o uso dos VANTs, tem aumentado bastante nas últimas décadas 

e, atualmente, apresentam grande importância como instrumento de pesquisa para 

aquisição de imagens e outras informações. As áreas de aplicação desse instrumento 

também estão se expandindo e perpassa desde a arqueologia (Nikolakopoulos et al., 

2017), a agricultura (Zhang e Kovacs, 2012) até a gestão de riscos naturais (Gomez e 

Purdie, 2016; Giordan et al., 2018) aplicações geotécnicas (Uysal et al., 2015; Salvini, 

2018; Wang S. et al., 2019; Salvini et al., 2020; Giordan et al., 2020), a qual é o interesse 

desse trabalho. 
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Logo, este trabalho propõe uma metodologia para fazer levantamento aerofotogramétrico 

de forma remota, com o uso do drone, a fim de se gerar modelos tridimensionais (3D) de 

afloramentos rochosos com uma maior resolução e riqueza de detalhes possíveis. Com a 

aquisição desses modelos 3D, será realizado um estudo das descontinuidades de um 

talude já conhecido para que a metodologia em desenvolvimento possa ser comprovada. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O uso dos novos avanços tecnológicos na área da geotecnia e da geologia de engenharia 

para a obtenção de imagens de forma remota, através de GPS, sensoriamento remoto via 

satélite ou por ferramentas via Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), são 

instrumentos já muito utilizados, sendo fundamentais na construção de cartas geotécnicas 

e mapas de áreas de risco (Gramani, 2018). 

 
Associada a esse tipo de geotecnologia já existente, iniciou-se uma busca por novas 

tecnologias para mapeamento aéreo que fossem mais econômicas e produtivas, assim 

descobriu-se os veículos aéreos não tripulados. Em 2015, os drones começaram a ser 

utilizados no mercado da agricultura, e o uso foi tão bem-sucedido que passou a ser 

utilizados em outras áreas, como no planejamento territorial, na topografia e agora, mais 

recentemente, na geotecnia (Junior, 2019). 

 
Diante desse cenário, os VANTs são considerados uma técnica promissora na área de 

geotecnia por serem instrumentos flexíveis na obtenção de imagens aéreas e de áreas de 

difícil acesso, visto que possuem uma maior flexibilidade de resolução temporal com 

imagens que possuem um grande nível de detalhamento, segundo Roberto (2013). 

 
Nesse contexto, o objetivo principal dessa pesquisa é propor uma metodologia para 

mapeamento de descontinuidades em afloramentos rochosos com uso de VANTs. Dessa 

forma, o estudo tem como proposta fazer levantamentos aéreos usando estes 

equipamentos tendo como vantagem aumentar a obtenção de resultados em um menor 

tempo, de forma mais econômica e com uma excelente qualidade geométrica e 

cartográfica (Junior, 2019). 
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1.3 OBJETIVOS 
 

O principal objetivo deste trabalho é criar uma metodologia de mapeamento de 

descontinuidades em afloramentos rochosos, utilizando drone para a aquisição de 

imagens. As imagens obtidas serão processadas por softwares para gerar uma nuvem de 

pontos 3D georreferenciada, a fim de se obter os parâmetros necessários para análise 

geomecânica. 

 
Os objetivos mais específicos desse trabalho são: 

 
 Fazer levantamentos aéreos utilizando um drone multirrotor da marca DJI (modelo 

Phantom 4). 

 Planejar o voo com o aplicativo gratuito Pix4D, com a malha de maior sobreposição 

das imagens. 

 Processar as imagens geradas no software Agisoft ™ Photoscan Professional 1.2.5 

(desenvolvido por Agisoft LLC em São Petersburgo, Rússia), para obter a nuvem de 

pontos 3D georreferenciada. 

 Comparar os resultados obtidos pelo software Agisoft ™ Photoscan Professional 1.2.5 

com o software gratuito WebODM. 

 Determinar as características geométricas das descontinuidades (espaçamento, 

orientação, etc.) do maciço rochoso por meio dos modelos digitais de superfície 

gerados, através do programa “Discontinuity Set Extractor” (DSE). 

 Analisar as principais famílias de descontinuidades geradas no DSE nos softwares 

Gem4D e CloudCompare. 

 Validar as informações geradas através de levantamento geotécnico tradicional ou 

fotogrametria. 

 Apresentar uma análise cinemática prévia, a fim de realizar uma análise de estabilidade 

do talude em específico, e de mostrar a capacidade do método proposto de obter 

atitudes de descontinuidades. 



5  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 
 

Os métodos de digitalização por computador para caracterização de descontinuidades em 

afloramentos rochosos tiveram um grande avanço nos últimos 25 anos. O trabalho 

considerado como pioneiro nesse tema foi proposto por Ord et al. (1991), no qual ele 

descreveu descontinuidades de forma automática. Desde então, novos trabalhos foram 

desenvolvendo novas técnicas como o de Roberts e Poropat (2000), o qual propôs a 

fotogrametria digital para investigar afloramentos rochosos. 

 
O método da fotogrametria digital terrestre que é usado atualmente foi criado por Tuckey 

e Stead (2016), a laser scanner (LiDAR) foi proposta por Mattew e Malte (2012) e o 

mapeamento digital por Tuckey et al. (2012). Essas técnicas se desenvolveram no 

decorrer desses 25 anos e hoje possuem um modelo padrão e uma metodologia digital já 

bem estabelecida para a avaliação dos maciços rochosos. 

 
Além desses métodos, nos últimos anos os VANTs passaram a ser utilizados para gerar 

modelos 3D baseados na fotogrametria, por obter imagens com uma ótima resolução, 

grande precisão e auxiliar em medições igualmente precisas em relação aos outros 

métodos. Um dos trabalhos pioneiros com esse instrumento foi realizado por Uysal et al.  

(2015), o qual utilizou veículo aéreo não tripulado para gerar um modelo digital de 

elevação por técnicas fotogramétricas com alta precisão, conforme corroborado por Wang 

et al. (2019). 

 

 

2.2 MÉTODO DA FOTOGRAMETRIA DIGITAL TERRESTRE 
 

De acordo com Salvini et al. (2020), a fotogrametria digital terrestre (TPD) é um método 

já bem estabelecido para a caracterização de maciços rochosos. Nos últimos anos houve 

uma melhoria nessa técnica na reprodução das imagens 3D geradas, com detalhamento 

na resolução de milímetros, devido a uma maior disponibilidade de câmeras digitais com 

um alto desempenho (geometria e radiometria). 
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Além dessas câmeras de melhor qualidade, a técnica teve um maior aprimoramento 

também devido ao uso correto de alguns parâmetros, como uma melhor calibração da 

câmera, aquisição das coordenadas dos pontos, se fazer pontos de controle durante o 

levantamento e uma edição correta da nuvem de pontos gerando melhores imagens 3D 

(Salvini et al., 2020). 

 
A técnica de TPD gera uma nuvem de pontos 3D georreferenciada, através da qual é 

possível determinar tamanho, posição, orientação e inclinação das descontinuidades do 

maciço rochoso. Além disso, a TPD permite a aquisição de imagens de forma remota com 

uma precisão milimétrica e em longas distâncias, de acordo com Sturzenegger e Stead 

(2009). 

 
Entretanto, a técnica TPD possui o inconveniente de gerar mais sombras do que o laser 

scanner, o que pode ser corrigido ao se aplicar a técnica fotogramétrica de movimento 

(SfM) ao se utilizar muitas fotos de pontos de visão diferentes, como é realizada ao se 

utilizar os veículos associados ao TPD (Alameda-Hernández et al., 2019). 

 
Diante desse problema, Wang et al. (2019) mostraram que a fotogrametria VANTs pode 

ser usada na produção de mapas, em levantamentos e em outras formas de engenharia 

geotécnica. Os modelos 3D gerados pela fotogrametria com uso de VANTs alcançam 

grande precisão e podem ser usados para realizar medições muito precisas. 

 

 

2.3 MÉTODO DA FOTOGRAMETRIA APLICADA AOS VEÍCULOS 

AÉREOS NÃO TRIPULADOS 
 

Os primeiros veículos aéreos que podiam fazer voos autônomos foram desenvolvidos em 

1944 durante a segunda guerra mundial, com finalidade militar. Durante muito tempo os 

veículos aéreos não tripulados tiveram objetivos militares e, recentemente, passaram a ter 

uso civil. Com o uso civil desses equipamentos, houve um grande avanço no 

desenvolvimento de sistemas de controle de voo de baixo custo, uma maior difusão dos 

aplicativos de movimento (SfM), o que permitiu a criação de modelos 3D a partir das 

imagens captadas (Giordan et al., 2020) 
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Nesse estudo será aplicado o método da fotogrametria, o qual é aplicado quando os 

veículos aéreos não tripulados estão equipados com uma câmera digital RGB. De acordo 

com Yu et al. (2017) e Marinos et al. (2017) houve um grande progresso na fotogrametria 

com uso de VANTs na modelagem de taludes. Salvini et al. (2018) conduziram uma série 

de ensaios em que realizaram análises de estabilidade de encostas usando redes de fratura 

discretas e fotogrametria. 

 
Salvini et al. (2018) ainda mostraram como, em ambientes desafiadores caracterizados 

por faces rochosas altas e íngremes, uso de VANT acoplado com Structure from Motion 

(SfM) (Spetsakis e Aloimonos, 1991; Westoby et al., 2012; Fonstad et al., 2013; 

Colomina e Molina, 2014) e Multi-View Stereo (MVS) (Gallup et al., 2007; Goesele et 

al., 2007; Jancosek et al., 2009) são técnicas que podem ser usadas para caracterização 

de maciços rochosos e avaliação de risco geotécnico. 

 
Além disso, Menegoni et al. (2018) relataram que a análise estrutural pode ser dificultada 

pela inacessibilidade total ou parcial do maciço rochoso, as orientações desfavoráveis e 

medições de campo com bússola que podem ser afetadas por truncamentos, são fatos que 

acarretam em poucos dados estruturais em uma análise tradicional em geotecnia. 

 
Diante disso, Menegoni et al. (2018) fizeram um estudo que mostrou que essas limitações 

podem ser superadas com o uso da fotogrametria digital baseada em veículos aéreos não 

tripulados. Assim sendo, é possível haver uma melhora na qualidade da análise estrutural 

de rochas dobradas e fraturadas, adquirindo uma grande quantidade de dados digitais de 

afloramento inacessíveis e aumentando a amostragem das estruturas deformacionais, a 

fim de se construir um modelo digital do afloramento com qualidade e precisão. 

 
Wang et al. (2019) também mostraram com seus estudos que os voos em baixa altitude 

com os veículos aéreos não tripulados têm sido cada vez mais utilizados para aplicações 

geotécnicas, devido a sua alta qualidade na captura de imagens, baixo custo e pouca 

influência do clima. Além disso, alguns modelos (como o DJI Phantom 4 Pro) possuem 

um receptor de GPS integrado que já geram imagens georreferenciadas, com coordenadas 

e altitude pelo sistema de satélites. 



8  

Para se fazer um levantamento de fotogrametria utilizando VANTs com qualidade, a 

principal fase é a de elaboração do projeto, o qual consiste nas seguintes etapas: (i) fase 

de planejamento, (ii) fase de aquisição de imagens e (iii) fase de elaboração, conforme 

descrito por Dominici et al. (2018). Além disso, para se fazer o uso de VANTs para fins 

investigações geológicas, levantamento e mapeamento de áreas, é necessário se ter um 

conhecimento prévio da área, para que as interpretações da área sejam realizadas de forma 

coerente (Giordan et al., 2020). 

 
O planejamento do voo inclui todas as atividades em que se decide quais pontos serão 

fotografados, para isso é fundamental o conhecimento focal, do tamanho do sensor e 

distância da amostra (no caso desse estudo a distância do afloramento rochoso). As 

imagens fotografadas devem ter uma sobreposição de 90% longitudinal e 80% transversal 

para se obter imagens com o detalhamento necessário para gerar uma nuvem de pontos 

bem estabelecida com as coordenadas, de acordo com Giordan et al. (2020). 

 
Por fim, se as etapas anteriores foram realizadas com o êxito necessário, a etapa de 

processamento dos dados e geração da nuvem de pontos se torna menos complicada. 

Nessa etapa, a evolução computacional foi de grande importância, sendo que para o 

processamento das imagens obtidas por VANTs, a solução mais importante está baseada 

em algoritmos da estrutura do movimento (SfM), conforme mostra Turner et al. (2014) e 

Ajayi et al. (2017). No software Agisoft ™ Photoscan, a nuvem de pontos mais espaçados 

será adensada, a qual pode ser interpolada para que seja elaborada a reconstrução da 

superfície e finalmente com a texturização para a visualização da ortofoto. 

 

 

2.4 ANÁLISE DE ESTABILIDADE 
 

Essa análise se baseia na geometria do talude, na natureza do terreno, pressões, 

sobrecargas entre outras. Um dos modelos de análise de estabilidade é o modelo 

cinemático, o qual se baseia em projeções estereográficas. Esse método pode ser realizado 

por softwares o que facilita o seu uso, no entanto, é fundamental compreender que a 

confiabilidade dos resultados está diretamente relacionada com os parâmetros que 

alimentam o software (Oliveira e Monticeli, 2018). 
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De acordo com Goodman (1989), ao determinar o mecanismo de ruptura é possível 

avaliar a probabilidade de ela ocorrer, o fator de segurança e dar uma previsão do risco. 

As condições para que as rupturas ocorram são: 

 

 Ruptura planar: a direção seja aproximadamente paralela e mergulho menor que 

a face do talude, além de um mergulho maior que o ângulo de atrito (figura 1 a). 

De acordo com Hoek & Bray (1981), a ruptura planar ocorre por deslizamento, 

não há desenvolvimento de momentos que possam causar rotação. A força peso 

do bloco que causa a instabilidade, essa instabilidade pode ser agravada devido à 

pressão de água na superfície ou à pressão de água na fenda de tração no centro 

de massa. 

 Ruptura em cunha: ocorre entre duas continuidades distintas, sendo que a 

inclinação da linha de interseção seja menor que a inclinação da face do talude, 

assim como, o ângulo de atrito menor que o ângulo da inclinação (figura 1 b). 

 Ruptura circular: ocorre em maciços com muitas descontinuidades ou solos, isto 

é, com a presença de fragmentos muito pequenos comparado ao tamanho do 

talude, que não estão ligados uns aos outros (Hoek & Bray, 1981) (figura 1 d). 

Figura 1: Principais tipos de ruptura em um talude com suas respectivas projeções 

estereográficas. a) Ruptura planar b) Ruptura em cunha c) Tombamento d) Ruptura 

circular (Wylllie & Mah, 2004). 
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 Ruptura por tombamento: ocorre devido a movimentos associados a rotação de 

colunas (ou blocos) de rochas sobre uma base fixa ou rochas brandas com fendas 

de tração verticais ou forte inclinação (figura 1 c). Pode ser subdividido em: 

 Tombamento flexural: ocorre com colunas contínuas de rocha, separadas 

por descontinuidades, com forte mergulho e rompem por flexão para 

frente. O início geralmente se deve ao deslizamento ou erosão do pé do 

talude criando fendas de tração profundas (figura 2). Em geral, ocorrem 

em filitos, xistos e ardósias. 

Figura 2: Tombamento flexural (Hoek & Bray, 1981). 

 
 Tombamento de blocos: ocorre na presença de duas famílias principais, 

sendo que uma mergulha a favor do talude e a outra contrária. Os blocos 

localizados no pé do talude e recebem a transferência de carga dos blocos 

de cima empurrando para frente (figura 3). 

 

Figura 3: Tombamento de blocos (Hoek & Bray, 1981). 
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 Tombamento de bloco-flexão: ocorre em uma flexão pseudocontínua de 

extensas colunas dispostas por várias descontinuidades ortogonais, o que 

resulta no tombamento quando há deslocamentos acumulados nessas 

descontinuidades (figura 4). Em geral, ocorrem em arenitos, xistos e finas 

camadas de calcários. 

Figura 4: Tombamento de blocos por flexão (Hoek & Bray, 1981). 
 Tombamento secundário: ocorre esse tipo de ruptura apenas em partes do 

talude. A figura 5a mostra a instabilidade na parte superior de rocha dura 

com forte mergulho, indo em direção ao tombamento no pé do talude. A 

figura 5b mostra o tombamento na base do talude devido ao arraste de 

camadas com forte mergulho na porção superior. A figura 5c mostra as 

camadas inferiores causando o tombamento das superiores. A figura 5d 

mostra o tombamento de rocha colunar devido a alteração do material na 

porção inferior. A figura 5e mostra o tombamento devido a fendas de 

tração. 
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Figura 5: Tombamento secundário (Hoek & Bray, 1981). 

 

 

 
2.5 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DE MAÇIÇOS 

 
A classificação geomecânica consiste na caracterização de maciços rochosos, onde 

pretende-se determinar as diferentes qualidades de maciços a fim de se analisar as 

possíveis soluções de engenharia geotécnica a serem aplicadas para prevenir possíveis 

acidentes (Junior e Ojima, 1998). 

 
Existem várias classificações que foram baseadas em métodos consagrados, no entanto 

esse trabalho indica o sistema de classificação Slope mass rating (SMR) (Romana 1985), 

devido aos parâmetros que são possíveis de obter pelo método da análise computacional. 

Os parâmetros que são obtidos por esse método destacam-se as direções de mergulho das 
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famílias de descontinuidades, de acordo com o tipo de ruptura adequado para cada 

situação. Assim, o SMR se torna bem importante para fazer as análises geomecânicas em 

afloramentos onde será possível o acesso pelas imagens geradas pela ortofoto. 

 
O sistema SMR possui quatro parâmetros (F1, F2, F3 e F4) que são calculados junto com 

RMR de Bieniawski (1989) e seus parâmetros (V1, V2, V3, V4, V5), devido ao fato do 

SMR ser uma adaptação do RMR. O sistema SMR é baseado na seguinte equação 1 e 2: 

 

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅𝑖 + (𝐹1. 𝐹2. 𝐹3 ) + 𝐹4 (1) 

 
𝑆𝑀𝑅 = (𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5) + (𝐹1. 𝐹2. 𝐹3) + 𝐹4 (2) 

 
Conforme mostrado no trabalho de Alameda-Hernández et al. (2019), o estudo original 

mostra seus parâmetros como variáveis discretas, entretanto esse estudo se baseia nos 

estudos Romana (1997), Irigaray et al. (2003) e Tomás et al. (2007) que considera como 

variáveis contínuas, conforme mostram as equações 3,4,5: 

 

 

 
𝑉1 ≈ 

1 + 0,1. 𝑈𝐶𝑆 𝑠𝑒 𝑈𝐶𝑆 < 20 
0,9 + 0,1. 𝑈𝐶𝑆 𝑠𝑒 20 ≤ 𝑈𝐶𝑆 ≤ 30 
0,8 + 0,1. 𝑈𝐶𝑆 𝑠𝑒 30 ≤ 𝑈𝐶𝑆 ≤ 40 

0,1. 𝑈𝐶𝑆 𝑠𝑒 40 ≤ 𝑈𝐶𝑆 ≤ 150 
𝗅 15   𝑠𝑒 150 ≤ 𝑈𝐶𝑆 

 

 
(3) 

 

3 + 0,1. 𝑅𝑄𝐷 𝑠𝑒 𝑅𝑄𝐷 < 20 
𝑉2 ≈ {2 + 0,15. 𝑅𝑄𝐷 𝑠𝑒 20 < 𝑅𝑄𝐷 ≤ 40 

0,2. 𝑅𝑄𝐷 𝑠𝑒 𝑅𝑄𝐷 ≥ 40 

 
(4) 

 

−5,16667. 10−6𝑠2 + 0,0145667 + 5 𝑠𝑒 𝑠 < 1000 
𝑉3≈ { 0,0056𝑠 + 8,8 𝑠𝑒 1000 ≤ 𝑠 ≤ 2000 

20 𝑠𝑒 𝑠 > 2000 

 

(5) 

 

Nas equações 3,4 e 5, considere o espaçamento entre descontinuidades em milímetros 

(mm), e UCS a resistência à compressão uniaxial em MPa. Já os parâmetros V4 e V5 

dependem das condições da junta e da presença de água, respectivamente (Alameda- 

Hernández et al., 2019). 

 
Já o RQD considerado no parâmetro V2, pode ser calculado por meio do conceito de junta 

volumétrica de Jv proposto por Palmström 1974, conforme mostra a equação 6 e 7: 



14  

110 − 2,5. 𝐽𝑉 𝑠𝑒 4 < 𝐽𝑉 < 44 
𝑅𝑄𝐷 = { 

115 − 3,3. 𝐽𝑉 𝑒𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
(6) 

 

Onde o parâmetro Jv= ∑ (1/si) (7), em que si é o espaçamento médio em metros da família 

de descontinuidades. 

 
Os parâmetros da equação do SMR serão baseados em Tomás et al. (2007), conforme 

mostram as equações 8, 9 e 10: 

 

𝐹1 = (1 − |sin(𝛼 − 𝛼𝑆)|)2 (8) 

 
𝛼𝐽 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝛼 = { 
𝛼𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 

 
Onde α é a direção da linha de interseção, s representa o talude, j a descontinuidade da 

família e i a interseção entre as decontinuidades. 

 

 
𝐹2 = { 

𝑡𝑎𝑛2(𝛽) 𝑠𝑒 𝛽 < 45 
1 𝑠𝑒 𝛽 ≥ 45 

1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 
(9) 

 

𝛽 = { 
𝛽𝐽     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎 

𝛽𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 
 

−30 + 
1 

arctan(𝛽 − 𝛽 ) 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑟 
 

13 𝑗 𝑠 

𝐹 = −30 +  arctan(𝛽 − 𝛽 ) 𝑐𝑢𝑛ℎ𝑎 (10) 
3 

−13 − 
1 3 𝑖 𝑠 

arctan(𝛽 + 𝛽 − 120) 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝗅 7 𝑗 𝑠 

 
Onde β= βj = βi representam a inclinação e s o talude, j ruptura planar/ tombamento e i 

ruptura em cunha. 

 
Assim, ao se aplicar essas equações de forma coerente e seguir o sistema de classificação 

SMR, é possível estimar as possíveis rupturas que podem ocorrer nos afloramentos 

estudados. 
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3. METODOLOGIA 
 
 

Neste capítulo serão apresentadas a metodologia para as etapas de mapeamento com 

VANT e o processamento de suas imagens. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

O VANT proporciona uma resolução espacial com grande qualidade, pois há uma 

correspondência entre a resolução das fotos (tamanho dos pixels) e a altura do voo da 

aeronave. Esse fato propicia uma qualidade de imagem das fotografias captadas muito 

superior a qualquer outro instrumento de geotecnologia já utilizado, por isso este 

equipamento foi escolhido para o uso na análise de taludes (Gramani, 2018). 

Figura 6: Fluxograma da metodologia- Etapa de campo: Fez-se o uso do drone para obter 

as imagens georreferenciadas, vários voos com altitudes diferentes, levando em 

consideração: o GSD, as características e o posicionamento da câmera e de cada 

levantamento. Etapa de escritório: tratamento das imagens no Agisoft e WebODM para 

gerar a nuvem de pontos 3D georreferenciada e os modelos digitais de superfície; 

identificação automática das famílias de descontinuidades no DSE, Gem4D e 

CloudCompare e, por fim uma análise cinemática prévia no Stereonet (Fonte: o autor). 
 

O campo foi realizado utilizando um drone para obter as imagens georreferenciadas, 

através da técnica da fotogrametria digital, a qual gerou uma nuvem de pontos 3D 

georreferenciada. No escritório foi realizado o processamento das imagens nos softwares 

Agisoft e WebODM para gerar a nuvem de pontos 3D georreferenciada, o modelo digital 

de superfície e a ortofoto. No DSE foi identificado automaticamente as principais famílias 

de descontinuidades do maciço e as suas orientações e posicionamento foram 
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confirmados nos softwares Gem4D e CloudCompare. Quando necessário foi utilizado o 

software Dips para determinar a orientação preferencial de alguma família e realizada 

uma análise cinemática prévia dos principais tipos de rupturas. 

 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 
 

A área de estudo está localizada no Quadrilátero Ferrífero (QF), localizado na porção 

sudeste da região do Cráton São Francisco, região central do estado de Minas Gerais. O 

afloramento rochoso (conforme mostra a figura 7A) está situado mais especificamente 

em Rodrigo Silva, distrito da cidade de Ouro Preto, em uma estrada vicinal que dá acesso 

ao distrito de Miguel Bournier, conforme mostra a figura 7. 

 

Figura 7: A) Mapa de localização do local de estudo, posicionado em uma estrada vicinal 

do distrito de Rodrigo Silva para Miguel Burnier. B) Imagem do afloramento rochoso 
situado em Rodrigo Silva. 
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Essa região estudada está na porção sudoeste da Serra de Ouro Preto e a norte da Serra 

de Ouro Branco, onde se encontra a Sinclinal Dom Bosco e esta Sinclinal possui 

sequencias litológicas do embasamento, Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas 

(Dorr II 1969, Alkmim & Marshak 1998): 

 
i. O complexo metamórfico 

é formado por rochas de idade Arqueana, que englobam estruturas dômicas e são 

constituídos por gnaisses e migmatitos polideformados de composição tonalítica 

a granítica (Carneiro 1992). 

 
ii. O Supergrupo Rio   das 

Velhas com composição de uma sequência greenstone belt, constituído por uma 

assembleia vulcano-sedimentar de baixo a médio grau metamórfico. Este 

supergrupo é subdividido em Grupos Quebra-ossos, Nova Lima e Maquiné, sendo 

que o primeiro é composto por komatiítos, basaltos, vulcanoclástica e lavas 

riolíticas; o segundo grupo por filitos, clorita-xistos e sericita-xisto e o último é 

composto por rochas sedimentares clásticas, quartzitos sericíticos e maciços e 

conglomerados na base, De acordo com Dorr (1969). 

 
iii. O Supergrupo Minas é 

constituído por rochas metassedimentares paleoproterozóicas, com contato 

discordante do Supergrupo Rio das Velhas. A base desse supergrupo está o Grupo 

Caraça, com as Formações Moeda (na base) e Batatal, sendo a primeira formação 

composta por quartzitos, metaconglomerados e filitos e a segunda possui filitos 

sericíticos e metacherts. 

 
Sobreposto a esse grupo está o Grupo Itabira composto pela Formação Cauê (na 

base) com itabiritos dolomíticos, anfibolíticos e do tipo Lago Superior, além de 

filitos e dolomitos, já a Formação Gandarela (no topo) contém rochas 

carbonáticas, e as vezes a ocorrência de itabiritos, filitos e filitos dolomíticos 

(Dorr 1958). 

 
Depois vem o Grupo Piracicaba (Dorr et al 1957) com eventos transgressivos com 

as formações, da base para o topo: Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e 
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Barreiro. A Formação Cercadinho está em contato discordante e levemente 

erosivo com a Gandarela, e esta é composta por quartzitos puros e ferruginosos, 

filitos e xistos (em lentes ou camadas) e é a formação com maior extensão em 

área. A formação Fecho do Funil possui filitos dolomíticos, dolomitos impuros, 

filitos (rosa, cinza e amarelo). A Taboões é descrita com quartzitos (granulometria 

areia fina) e de coloração cinza a verde acinzentado. A última é a Barreiro com 

filitos grafitosos (pretos a cinza escuro), filitos e xistos rosados associados a 

quartzitos pretos. 

 
O Grupo Sabará é o último do Supergrupo Minas, o qual é caracterizado por 

turbiditos, tufos, vulcanoclásticas, conglomerados, diamictitos e clorita-xistos. 

 
As sequências litológicas presentes correspondem a um conjunto alóctone tectonicamente 

empilhado, sendo que este empilhamento está em uma ordem inversa em relação a ordem 

observada na coluna estratigráfica do QF. Esta inversão se dá pelo fato do gnaisse estar 

superposto ao Supergrupo Rio das Velhas e este estar superposto ao Supergrupo Minas 

de acordo com Fraga (1992). 

 
De forma geral, tanto as unidades litológicas do Supergrupo Minas como as do Rio das 

Velhas apresentam-se como unidades lateralmente descontínuas e estão dispostas 

normalmente como lentes tectônicas (Fraga, 1992) nessa região, conforme a figura 8. 
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Figura 8: Mapa geológico e estrutural com a localização da área de estudo, CODEMIG 

(2005). 
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O afloramento estudado está descrito regionalmente como filitos com um pouco de 

quartzito e grauvaca do Grupo Piracicaba, conforme a figura 8. Entretanto, a litologia no 

local trata-se de um filito escuro, com coloração cinza e marrom. Na ortofoto gerada do 

local (figura 12) permite reconhecer três famílias de descontinuidades, com diferentes 

persistências. No modelo 3D gerado tanto pelo software Agisoft quanto pelo WebODM, 

possibilita medir que o afloramento possui um comprimento de 150m, altura aproximada 

de 20m e a atitude da face do talude 227/64. 

 

 

3.3 INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E PESQUISA COM VANTS 
 

A escolha do talude a ser analisado se baseou em uma região onde já há estudos prévios 

detalhados pelo método da fotogrametria digital terrestre, de acordo com Lacerda S.G. 

(2018), a fim de avaliar os resultados obtidos com as imagens geradas pelo drone. 

 
A técnica da fotogrametria digital realizada com o drone gerou uma nuvem de pontos 3D 

georreferenciada, através da qual é possível determinar o tamanho, a posição, a orientação 

e inclinação das descontinuidades do maciço (Alameda-Hernández et al., 2019). Esses 

dados obtidos das imagens serão utilizados para fazer uma análise cinemática prévia do 

maciço estudado, sendo possível realizar com os dados gerados a análise geomecânica. 

 
Para o levantamento da área de estudo foi utilizada a aeronave não tripulada, multirrotor, 

a DJI Phantom 4, com câmeras fotográficas tradicionais, com qualidade de imagem nas 

bandas RGB (Red-Green-Blue) e sensor de imagem de 1”- CMOS. O equipamento possui 

uma câmera onboard Canon RGB de 12MP calibrada que permite obter imagens de 7 a 

30cm/pixel de resolução espacial (GSD), abertura F 5,6, distância focal de 8,80mm, ISO 

800 e tempo de exposição 1/2000s. Esse modelo escolhido é indicado para sobrevoar 

áreas menores, com autonomia de voo de até 30 minutos, possui sistema de navegação 

com sensores e receptores GPS e é um modelo de menor custo e de fácil operação. 

 
Salvini et al. (2020) destacam em seu trabalho a importância da execução cuidadosa do 

levantamento com VANT para fornecer resultados precisos e com alta qualidade de 

imagem, para isso ter no mínimo 60% e 80% de desvio lateral e sobreposição, 

respectivamente. No trabalho de Giordan et al. (2020) fala que o desvio lateral deve ter 
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entre 60-80% e a sobreposição 50-80% e quando se utiliza a técnica de SfM deve-se ter 

uma sobreposição próxima de 80% para melhores resultados. 

 
De acordo com esses trabalhos já realizados na área com a fotogrametria digital com 

VANT, fez-se levantamentos para aquisição de imagens de forma remota utilizando a 

técnica de SfM-MVS (“Structure from Motion e Multi-View Stereo”). Utilizou-se uma 

sobreposição nominal e desvio lateral maior que 80%, a fim de se ter um maior nível de 

detalhamento do afloramento. Esse desvio lateral é garantido devido à realização do voo 

automático com o aplicativo Pix4D, com linhas de voo paralelas e transversais para 

garantir que imagens de diferentes ângulos do afloramento. 

 
Desta forma, o estudo realizado com o levantamento aerofotogramétrico na região de 

Rodrigo Silva com a aeronave DJI (modelo Phantom Pro) associada ao celular Samsung 

Galaxy S2 com internet móvel. O plano de voo traçado em campo com o aplicativo 

gratuito Pix4Dcapture, com uma malha dobrada, voo automatizado e sobreposição de 

80% das imagens, além de um voo manual, conforme mostra a figura 9. O voo foi 

realizado em altitude de até 25m a partir do ponto de origem criado no local, com pontos 

de controle. 

 
 

Figura 9: Imagem do aplicativo Pix4D mostrando o tipo e o posicionamento da malha, a 

altitude do voo, o GSD e o tempo de voo. 
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A proposta desse trabalho consistiu em executar vários levantamentos, com alturas de 

voos do solo diferentes (10m, 13m, 17m e 25m) com uma direção de aquisição de fotos 

de 45° em relação ao solo, isto é, direção quase perpendicular ao afloramento, utilizando 

o sistema de coordenadas geográficas do próprio aparelho e a orientação da câmera 

(inclinação) em cada imagem. Esses levantamentos realizados automaticamente com 

linhas de voos paralelas, utilizando o aplicativo Pix4D. Todos os levantamentos 

obtiveram-se uma sobreposição nominal e desvio lateral das imagens de 80%, com 

distância focal (F) de 8,80 mm, abertura F5,6 e uma altura de voo entre 10 e 25 metros 

que é equivalente a uma altura superior à da primeira bancada e a altura máxima do talude 

estudado, respectivamente. 

 
Além desses levantamentos, fez-se um voo manual, isto é, sem o uso do aplicativo Pix4D, 

a uma distância de 10 metros da face do talude (aferido com trena a laser), com aquisição 

de fotos com direção quase perpendicular ao afloramento, utilizando o sistema de 

coordenadas geográficas e a orientação da câmera (inclinação) em cada imagem do 

próprio aparelho. 

 
Na coleta dos pontos utilizou-se o aplicativo de celular GPS Essentials versão 4.4.64 para 

sistema android (Michael Schollmeyer, Seattle), com a precisão relativa ao 

posicionamento ≤ 1 metro (coordenadas de latitude e longitude) e precisão ≤ 10m em 

relação a altitude. Esse GPS possui essa precisão por acessar a constelação de satélites, 

muito semelhante à interface dos GPS padrões. 

 
Os voos ocorreram em condições climáticas favoráveis, de acordo com as normas 

específicas do equipamento, e no período de maior iluminação (entre 10 horas e 15 horas 

do dia) para que minimizar o aparecimento de sombras no talude, o que pode prejudicar 

a qualidade das imagens. 

 

 

3.4 TRATAMENTO DAS IMAGENS 
 

Após concluir a obtenção das imagens em campo, inicia-se uma nova etapa de tratamento das 

imagens no escritório. Neste trabalho empregou-se o software Agisoft ™ Photoscan, no qual 

há geração de imagens georreferenciadas, através da nuvem de pontos 3D, sendo que as 
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imagens geradas pelos voos foram processadas da mesma maneira, de acordo com Salvini et 

al. (2020). 

 
Todas as imagens tratadas no Agisoft foram alinhadas com acurácia média, geração da nuvem 

densa e construção da malha de pontos com qualidade média, geração de textura e do modelo 

tridimensional com média qualidade, baseado nesse processamento gera-se a ortofoto. Em 

média o processamento de cada levantamento, com 195 imagens, levou em torno de 40 horas 

para fazer todo o processamento, em uma máquina com processador Intel® Core™ i5-2400, 

3.10GHz, 4 núcleos e 4 processadores lógicos, 8GB. de RAM, HD1Tb SSD 240GB. 

 
Já no software WebODM, que é um programa gratuito, também foi realizado o 

processamento das imagens georreferenciadas, gerando da nuvem de pontos 3D, modelo 

digital de superfície, o modelo tridimensional e a ortofoto do modelo. O processamento 

executado por esse programa das mesmas 195 imagens foi bem mais rápido, o qual gastou 

em torno de 58 minutos para gerar os modelos na maior resolução. 

 
A nuvem de pontos e os modelos digitais de superfície e as ortofotos foram obtidos no Agisoft 

e no WebODM e o processados no software GEM4D e no DSE para obtenção das famílias 

de descontinuidades e suas características. Além do uso do DIPS para projeção esterográfica 

e análise cinemática, toda a metodologia está bem detalhada no fluxograma da figura 6. O 

uso desse novo software WebODM teve como objetivo de não depender de licença de 

software comercial para processar os seus dados, logo esse estudo tenta ao máximo procurar 

alternativas para não depender desse tipo de licença. 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO GEOMECÂNICA 
 

A metodologia aplicada foi baseada no trabalho de Alameda-Hernández et al. (2019), a 

qual utiliza o sistema de classificação SMR (Romana, 1985), onde para se obter SMR é 

necessário o cálculo de RMR, seguindo a trabalho de Bieniawski (1989), e o RQD de 

acordo com Palmström (1974). 

 
Essa pesquisa também realizou uma análise cinemática das descontinuidades, apesar da 

mesma ser considerada desnecessária quando se é aplicado o SMR específico para cada 

tipo de ruptura. No entanto, pretende-se fazer a análise cinemática de forma preliminar 
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para entender as possíveis compatibilidades de rupturas existentes, além de ajudar a 

validar o SMR. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos levantamentos aéreos com o 

Phanton Pro e posteriores processamentos dos dados com softwares tradicionais e opções 

gratuitas. Além disso, serão apresentados os diferentes parâmetros de obtenção de 

imagens, de processamento delas para gerar os dados geotécnicos. 

 

 

4.1 LEVANTAMENTO AÉREO 
 

Os levantamentos aéreos foram realizados com o multirrotor a DJI (modelo Phantom 4) 

em altitudes diferentes com 10, 13, 17 e 25 metros de altura do solo, com distâncias 

médias estimadas entre os centros dos pixels medido no solo (ou seja, Distância de 

Amostra do Solo -GSD) foram iguais a 3,9, 5 e 6,6 e 9,6 mm, respectivamente. Em todos 

os voos se utilizou o aplicativo Pix4Dcapture, em dias diferentes, e foi realizado apenas 

um voo manual, isto é, sem o uso do aplicativo, a 10 metros da face do talude. 

 
De acordo com Giordan et al. (2020), uma etapa crítica do planejamento dos 

levantamentos aéreos é ter um boletim de previsão do tempo contínuo para não ser 

surpreendido com uma condição crítica de visibilidade. Por esse motivo, escolheu-se o 

período do ano de menor probabilidade de chuvas, analisou-se os boletins metereológicos 

e se fez voos no período de maior iluminação entre 10:00 e 15:00 horas, para que o fator 

iluminação fosse maximizado, para se evitar as sombras no afloramento. 

 
Embora a realização dos campos tenha sido executada com o cuidado para que as 

limitações ambientais tenham a menor interferência possível, essas acontecem como 

mostra a figura 10, o voo ocorreu às 10:29 do dia 08 de julho de 2021 e mesmo assim há 

uma região com sombra no talude. Ao mesmo tempo é possível perceber pelas imagens 

ampliadas (figura 10B e 10C), que as estruturas que estão na região com sombra não têm 

uma perda significativa de qualidade, logo a sombra não compromete as imagens para 

um trabalho geotécnico. 
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Figura 10: Levantamento aéreo feito a 17m de altura às 10:29 do dia 08/7/2021. A) 

Imagem de todo o talude, destacando uma região com sombra parcial. B) Ampliação da 

superfície do talude da porção com sol, destaque para a visualização das estruturas 

presentes. C) Ampliação da superfície de talude da porção sombreada destacando a 

visualização das estruturas presentes. 

 

 
 

Durante as análises ficou evidente que as melhores imagens foram obtidas em dias 

nublados, como mostra a figura 11, pois a iluminação de todo o talude recebe a mesma 

quantidade de luz e não fica com o contraste de luz e sombra. Apesar dessa constatação, 

os modelos gerados não são invalidados pelo contraste de luz e sombra, pois é possível 

obter a orientação das estruturas de descontinuidades sem prejuízo. 
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Figura 11: Levantamento aéreo feito a 13m de altura realizado em um dia nublado. 

A)Imagem do talude como um todo, evidenciando uma imagem bem limpa e sem 

interferência de contraste de luz, o que proporciona uma melhor qualidade. B)Ampliação 

de uma região do afloramento destacando a melhor visualização das estruturas para se 

realizar uma análise geomecânica. 

 

 
Além disso, foram feitos voos com diversas alturas com o objetivo de fotografar de 

diferentes ângulos o afloramento e ao final comparar os resultados obtidos, a fim de se 

ter uma metodologia indicada e fazer uma análise geomecânica de forma remota e segura. 

 

 

4.2 PROCESSAMENTO DOS DADOS NO AGISOFT ™ 

PHOTOSCAN 
 

Os dados foram inicialmente tratados no software Agisoft ™ Photoscan, gerando a nuvem 

de pontos tridimensional, modelo digital de superfície, o modelo tridimensional e a 

ortofoto. Nesse software cada modelo é gerado em uma etapa individual com comandos 

diferentes no programa. Apesar de trabalhoso e demorado o processamento, a qualidade 

dos modelos gerados nesse programa é excelente, gera uma nuvem de pontos muito densa, 

conforme mostra a tabela 1. 
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Os processamentos no Agisoft construídos com uma qualidade média, obteve-se uma 

nuvem de pontos densa dos voos com VANT de 10, 13, 17 e 25 metros de altura, com 60, 

179, 149 e 195 fotos em cada voo respectivamente, conforme detalhado na tabela 1. A 

configuração do computador não foi o suficiente para construir os modelos com a 

qualidade máxima e, por isso não há essa comparação. As posições de tiro com sua 

medição e orientação já estão presentes no sistema de navegação comercial no momento 

da aquisição da imagem e posição de armazenamento de UAV (GNSS) e atitude (IMU) 

simultaneamente (Wang et al., 2019). 

 
Tabela 1- Nuvem de pontos no processamento em AGISPFT e WEBODM. 

 

DADOS TRATADOS NO AGISOFT ™ 

PHOTOSCAN PROFESSIONAL 1.2.5 E NO 

WEBODM 
 Agisoft  WebODM  

ALTURA 

DE VOO 

(METROS) 

Nuvem de 

pontos 

(número 

totais de 
pontos) 

Área 

(m2) 

Tamanho 

arquivo 

(.obj) 

Nuvem de 

pontos 

(número 

totais de 
pontos) 

Área 

(m2) 

Tamanho 

arquivo 

(.obj) 

10 12.901.787 1617 73 KB 1.036.777 473 36,5 KB 

13 26.154.017 7508 101KB 5.506.091 2989 36 KB 

17 18.542.329 6064 107 KB 4.360.980 2817 35 KB 

 

 
Apesar dos dois softwares terem utilizados as mesmas imagens para gerar os modelos, a 

forma de processamento das informações é diferente, o que acarreta em produtos um 

pouco diferentes. De acordo com os dados da tabela 1, nota-se uma diferença no tamanho 

das áreas, no caso do voo de 13 metros, essa grande diferença se deve ao Agisoft ter 

deixado uma região com a triangulação (região embaçada da figura 12A) que não está 

muito bem definida e que ficou no modelo final, já o WebODM retirou essa região no seu 

modelo, como mostra a figura 12B. 
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Figura 12:A) Imagem do voo de 13 metros gerada no Agisoft. B) Imagem do voo de 13 

metros gerada no WebODM. 

 

 
Já nos outros casos deve-se ao fato da nuvem de pontos gerada pelo WebODM ser bem 

menos densa, o que gera uma modelo de menor resolução e em alguns casos buracos no 

modelo, o que gera uma área menor, como mostra a figura 13 itens A e B. 



30  

 

 

Figura 13:A) Imagem do voo de 10 metros gerada no Agisoft. B) Imagem do voo de 10 

metros gerada no WebODM. 

 

 
Nesse trabalho foi realizado em campo o posicionamento de oito pontos de controle no 

afloramento com GPS (aplicativo GPS Essentials), tabela 2, a fim de obter uma maior 

precisão dos dados obtidos. A escolha desse aplicativo se deve a alta precisão das 

coordenadas X e Y, comparado com GPS RTK. Entretanto, na coordenada Z há uma 

menor precisão, então, utilizou-se o software Qgis para corrigir essa coordenada, 

exportou-se o modelo 3D e as curvas de nível como “shapefile” do Agisoft, e com as 

coordenadas obtidas pelo sistema interno do drone, foi verificado e corrigido o valor exato 

da coordenada Z, somente depois disso que se importou os pontos de controle para o 

modelo. 
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Tabela 2- Posicionamento de oito pontos de controle no afloramento com GPS. 
 

Pontos de controle com aplicativo GPS Essentials 

Ponto de controle Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

Ponto 1 642489 7741898 1300,6 

Ponto 2 642497 7741908 1301,52 

Ponto 3 642489 7741912 1301,94 

Ponto 4 642485 7741923 1302,06 

Ponto 5 642477 7741939 1302,48 

Ponto 6 642499 7741913 1305,21 

Ponto 7 642496 7741921 1308,63 

Ponto 8 642484 7741934 1308,88 

 

 
Os voos foram realizados a alturas de 10, 13, 17 e 25 metros do solo e também se produziu 

um voo manual, isto é, sem o uso do aplicativo Pix4D para o planejamento do voo, com 

uma distância de 10 metros da face do talude, para comparar os resultados. As imagens 

foram processadas no Agisoft e os resultados obtidos foram: 

 

 O voo na altura de 25 metros gera imagens com uma boa qualidade, no entanto se 

comparado com as imagens do voo de 17 metros, fica evidente que algumas 

estruturas menores não ficam tão bem definidas na imagem de 25 metros, como 

mostra a figura 14. Ainda é possível ver que apesar da imagem B, estar em uma 

porção com sombra do talude, não há perda de qualidade da imagem. 
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Figura 14: A) Levantamento aéreo realizado 25m de altura, mostrando os pontos de 

controle 1, 2 e 3. B) Imagem do voo de 17m, da mesma região do voo de 25m, 

evidenciando várias estruturas que não estão claras na imagem do item A, pois um voo 

mais próximo do talude tem uma maior resolução e evidencia mais detalhes na imagem. 

 
 Pelo voo de 17 metros em relação ao de 13 metros é possível identificar as 

estruturas e as famílias de descontinuidades presentes, no entanto a imagem do 

voo de 13 metros tem uma maior definição, ao observar a figura 15 isto fica claro. 
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Figura 15: A) Levantamento aéreo realizado a 17m de altura, mostrando os pontos de 

controle 1 e 2. B) Imagem do voo de 13m, da mesma região, evidenciando várias 

estruturas que estão mais definidas nessa imagem, por estar mais próxima da face do 

talude. 
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 No voo de 13 metros comparado com o de 10, fica evidente que o voo de 10 

metros é o que possui uma maior definição de todas as estruturas, como mostra a 

figura 16. 

 

 

 

 

Figura 16: A) Levantamento aéreo realizado a 13m de altura. B) Levantamento aéreo 

realizado a 10m da mesma região do voo de 13m, destacando a maior definição das 

estruturas e a maior riqueza de detalhes no levantamento de 10m. Um outro destaque para 

o voo de 10m foi ter esse contraste de cor somente na imagem gerada, que ocorreu devido 

ao contraste de luz e sombra, pois a cor real do afloramento está melhor representada no 

levantamento de 13m item A. 

 

 
 Comparando o voo feito de forma manual (letra A da figura 16) a uma distância 

de 10 metros da face do Talude com o voo de 10 metros de altitude (letra B da 

figura 16) em relação ao chão com aplicativo Pix4D, verifica-se que as estruturas 
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ficam tão boas quanto, não havendo perda de qualidade, conforme a figura 17. A 

única desvantagem é que a imagem do voo manual perdeu um pouco a perspectiva 

da profundidade, mas se tivesse feito uma área maior com mais imagens isso seria 

corrigido. A grande vantagem do voo manual é a câmera estar mais perpendicular 

ao afloramento e obter abrangência maior do talude. 

 

Figura 17: A) Levantamento com voo manual, com distanciamento de 10 metros da face 

do talude. As estruturas nessa imagem têm uma resolução e uma qualidade excelente, o 

que não perde em nada para o voo automatizado, no entanto, essa imagem não tem 

proporciona uma noção da profundidade. B) Imagem da mesma região da letra A 

realizado no voo com aplicativo Pix4D na altitude de 10 metros. 



36  

O presente trabalho corrobora a necessidade de uma sobreposição superior a 60%, como 

defendido por Salvini et al. (2020) e a importância da sobreposição ficou ainda mais 

evidente no voo manual, pois com as poucas imagens obtidas não foi garantida a 

sobreposição transversal das imagens e o modelo gerado não dá a noção de profundidade 

(conforme mostrado na figura 10A) entre o talude de baixo e o de cima, por conta dessa 

falha. 

 

4.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS NO WEBODM 

 
As mesmas fotos dos voos realizados com o Phantom 4 foram processados também no 

software WebODM, o qual também gera a nuvem de pontos tridimensional, porém menos 

densa que a do Agisoft, modelo digital de superfície, o modelo tridimensional e a ortofoto. 

Esse software gera todos os modelos com uma rapidez muito maior, no entanto com uma 

qualidade um pouco menor, o que não invalida esse programa dependendo da resolução 

exigida no trabalho, como mostram as figuras 18 e 19 e a tabela 3. 

 
A vantagem desse programa é que o processamento se realiza em uma única etapa, 

automaticamente, o que facilita o seu uso, além de ser bem intuitivo de manipular com 

ferramentas de medidas (comprimento, área e volume) simples e práticas de serem 

utilizadas. Um outro ponto positivo desse software está no fato dele gerar a ortofoto com 

uma imagem do Google Earth logo abaixo, o que ajuda a visualizar a localização da área 

trabalhada. E ainda tem o fato da instalação do software estar associada em uma nuvem 

e não ocupar muito espaço na máquina, pois os arquivos também podem ficar salvos 

apenas na nuvem. 
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Figura 18: Ortofoto gerada no software Agisoft, voo de 25m evidenciando o detalhamento 

da região próximo ao ponto de controle 2. 

 
Figura 19: Ortofoto gerada no software WebODM, voo de 25m evidenciando o 
detalhamento da região próximo ao ponto de controle 2. 

 

A desvantagem do WebODM em relação ao Agisoft, seria que o segundo possui mais 

opções de formatos diferentes para exportar os modelos gerados, o que facilita o uso dos 

materiais produzidos na interface com outros programas. Já o WebODM tem como 

objetivo principal a exportação para os softwares de Sistema de Informação Geográfica 

(SIGs) (formato “shapefile”), conforme a tabela 3. 
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Tabela 3– Comparação dos dados gerados em programas diferentes. 
 

COMPARAÇÃO ENTRE AGISOFT E WEBODM 

CARACTERÍSTICA Agisot WebODM 

PROCESSAMENTOS DAS 258 FOTOS em torno de 40 
horas 

1:01 horas 

RESOLUÇÃO DAS IMAGENS maior menor 

NUVEM DE PONTOS DO VOO DE 25 

METROS 

24.846.586 
pontos 

5.096.552 
pontos 

FORMATOS EXPORTADOS NUVEM DE 

PONTOS 

Muitos formatos 
(obj, ply, txt, 

laz, las, dxf etc) 

laz, las, ply e 
csv 

FORMATOS EXPORTADOS MODELO 

DE SUPERFÍCIE 

Muitos formatos 
(obj, .3ds, dxf, 

pdf, ply, kmz 

etc) 

Raw (TIFF), 
RGB (TIFF, 

JPEG, PNG, 

KMZ). 

 

 

 
4.3 OBTENÇÃO DAS FAMÍLIAS DE DESCONTINUIDADES 

 
As famílias de descontinuidades podem ser obtidas com sua direção do plano horizontal 

e seu máximo mergulho nos softwares Discontinuity Set Extractor (DSE) (Adrían 

Riquelme Guill, Universidade de Alicante, Valência- Espanha) link: 

https://personal.ua.es/en/ariquelme/discontinuity-set-extractor-software.html, esse 

software é livre com código aberto em MATLAB. Já os softwares Gem4D (BasRock, 

Perth, Austrália Ocidental), conforme figura 20, e CloudCompare (Daniel Girardeau- 

Montaut, França), link https://www.cloudcompare.org/, também são gratuitos, só o 

Gem4D que está temporariamente livre, por ser um beta. 

https://personal.ua.es/en/ariquelme/discontinuity-set-extractor-software.html
http://www.cloudcompare.org/
http://www.cloudcompare.org/
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Figura 20: Imagem do processamento realizado no DSE. A) Esterograma de densidade 

de polos, com as 4 principais famílias filtradas do resultado sugerido pelo software. B) 

Imagem tridimensional das 4 principais famílias filtradas no DSE em altitudes diferentes 

no talude. C) Gráfico de persistência das famílias J1 e J2, escala em metros. D) 

Espaçamento das três principais famílias J1, J2 e J3. 

 

 
O processamento no DSE gera automaticamente o estereograma de densidade de polos 

(Figura 20A) mostrando as principais direções, a imagem tridimensional das famílias 

(Figura 20B), sendo ainda possível obter a persistência e o espaçamento de suas 

descontinuidades (Figura 20 itens C e D), conforme figura 20. Esse programa se baseia 

na nuvem de pontos obtida pelo software WebODM ou pelo Agisoft, a qual deve ter em 

torno de 1.000.000 de pontos para que seja possível se analisar os dados do modelo. Como 

o Agisoft produz uma nuvem de pontos muito densa, conforme mostrado na tabela 1, 

utilizou-se um outro software CloudCompare, também gratuito, para compactar a nuvem 

de pontos dos modelos do Agisoft. 

 
Ao processar o modelo no DSE, em um primeiro momento deve-se analisar todas as 

orientações espaciais das famílias geradas, pois o modelo gera as 10 principais, com maior 

incidência (como sugestão do software), para em um segundo momento, o usuário filtrar 
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o que realmente é considerável para o seu modelo. Nesse processo é importante utilizar o 

Gem4D ou CloudCompare para verificar manualmente quais as famílias realmente 

pertencem ao modelo e são relevantes, quando não foi possível fazer nenhuma medida no 

afloramento, por exemplo. 

 
De acordo com Riquelme et al. (2014; 2018), o DSE identifica uma família de 

descontinuidades por pontos que possuem vetores normais com praticamente uma mesma 

orientação, e por estarem espacialmente próximos, assim eles pertencem a uma mesma 

“mancha”, definido como “cluster”. Na situação de “clusters” que apresentam a mesma 

orientação do vetor normal, mas que não são coplanares, isto é, não estão a mesma 

distância da origem, esses também são considerados como pertencentes à mesma família 

de descontinuidade. 

 
No caso desse estudo, percebeu-se que o DSE gerou quatro famílias principais, mas duas 

em específico com mergulhos altos entre 76° e 88° e com direções opostas 114° e 354°, 

mas ao se analisar no Gem4D ficou evidente que pertenciam à mesma família, como 

mostra a figura 21 as “famílias 3 e 4” estavam posicionadas no mesmos locais do talude. 

Entretanto, como o DSE analisa a nuvem e gera a orientação de pequenas regiões, ao se 

construir o disco da descontinuidade no Gem4D fica evidente que a principal orientação 

355/75. Essa orientação ainda foi confirmada ao se filtrar todas as orientações da nuvem 

de pontos e se obter a orientação preferencial no software DIPS (Rocscience, em Toronto- 

ON, Canadá). 

 
A orientação preferencial foi a 355/75, a qual foi utilizada no Gem4D para gerar 

automaticamente onde essa orientação é encontrada no modelo 3D texturizado. Com o 

resultado encontrado selecionou-se os discos gerados maiores que 0,1 metro de diâmetro 

e as orientações preferenciais desses discos obtida pelo software DIPS, assim se chegou 

a essa orientação preferencial da família 3, conforme figura 21. 
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Figura 21: Modelo tridimensional exportado do Agisoft, que está representado pela cor 

roxa na imagem da família 4 e pela cor azul escuro da imagem da família 3 e na 

ampliação. O pequenos discos com a orientação exportado automaticamente do Gem4D 

estão nas cores vermelho, amarelo, verde e azul, de acordo com a altitude encontrada 

(conforme legenda). Famílias 3 e 4 obtidas no DSE e confirmadas automaticamente pelo 

Gem4D estão localizadas na mesma região, e, devido ao basculamento verificou-se com 

a construção dos discos que a família possui orientação 355/75. 

 

 
Após se ter as orientações das principais famílias de descontinuidade no DSE, utilizou-se 

o software Gem4D para gerar automaticamente essas principais no modelo exportado do 

Agisoft do voo de 8m (por ter a maior resolução), conforme ilustrado na figura 22. 

Obteve-se as quatro principais famílias mais relevantes geradas pelo modelo, conforme 

mostra a tabela 4. 

 
Tabela 4- Famílias previamente destacadas do afloramento em comparação com as 

famílias do estudo de Lacerda S. G. (2018). 
 

Trabalho inicial Trabalho de Lacerda, 2018 

Família Dip Dip Direction Dip Dip Direction 

F1 56 228 49 245 

F2 88 049 17 249 

F3 75 355 71 340 

F4 55 206 - - 

 

 
Para desenvolver a metodologia de mapeamento de descontinuidades utilizando-se 

VANTs, a área escolhida já tinha um estudo prévio detalhado com os métodos 

tradicionais e com TPD (Lacerda, 2018). Nesse estudo identificaram-se três famílias de 
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descontinuidades, conforme mostrado na tabela 4, todas muito parecidas. No trabalho 

atual a diferenciação de duas famílias (F2 trabalho atual e F2 do trabalho de Lacerda) 

ocorreu pelo fato da nuvem de pontos ser uma pouco mais detalhada e aferir com uma 

precisão maior as orientações. Entretanto, a família F2 do estudo de Lacerda foi 

interpretada apenas visualmente com planos de foliação e são pouco persistentes. Já no 

presente estudo percebeu-se que essa família F2 foi definida pelo DSE, com um mergulho 

muito alto possibilitou com orientação 049/88. 

 
Logo a família que não havia sido identificada com essas orientações no estudo de 

Lacerda S.G. (2018) foi a F2 49/88, a qual está bem distribuída pelo afloramento, como 

mostra a figura 22. Trata-se de uma família com um alto ângulo de mergulho que não fica 

tão evidente no afloramento, pois as vezes acaba sendo confundida com a F1, pois essas 

duas famílias geralmente estão associadas. Após o processamento do DSE que evidenciou 

essa família, foi possível perceber a sua presença e distribuição, e confirmar a sua 

existência com a construção dos discos no Gem4D (letra B da figura 22) e a produção dos 

vetores no CloudCompare (letra C da figura 22). 

 

Figura 22: Modelo tridimensional exportado do Agisoft, representado pela cor vermelha 

nas imagens A e B e pela coloração acinzentada no item C. O pequenos discos com a 

orientação (049/88) exportado automaticamente do Gem4D estão nas cores vermelho, 

amarelo, verde e azul, de acordo com a altitude encontrada (conforme legenda). A) 

Presença e distribuição da família F2 utilizando Gem4D. B) Confirmação da existência 

com a construção dos discos (cor rosa escuro) no Gem4D .C) Construção dos vetores 

(verde na imagem) no software CloudCompare. 
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A família F1 foi difícil de ser definida, por ser uma família muito persistente e estar 

distribuída em todo o afloramento (como mostra a maior densidade de pontos na figura 

20A) e ter uma orientação muito próxima a face do talude (227/64). Diante disso, fez-se 

uma análise bem minuciosa alterando vários parâmetros, como o aumento do número de 

pontos (análise de uma nuvem mais densa- 1 ponto por mm), aumentando o número de 

vetores que definem um “cluster” e uma menor tolerância, no entanto, essas variações 

dos parâmetros não alteraram o resultado. 

 
Diante disso, foi necessário realizar um campo para confirmar as medidas obtidas pelo 

DSE no afloramento, pois acreditava-se que a digitalização por SFM traria a possibilidade 

de aceitar a família F1 como uma falsa família, o que seriam planos aleatórios de rupturas 

superficiais semi paralelos à face do talude. Essa conclusão foi baseada no estudo de 

Alameda-Hernández et al. (2019), que mostra que a medição automática dos planos de 

descontinuidade com TPD em rochas foliadas e frágeis (como o filito do atual estudo), 

sujeitas ao intemperismo, pode parecer ter uma família com declinação bem paralela ao 

declive. A fim de corrigir esse problema do método automático foram feitas medidas dos 

traços da descontinuidade através do método de contato direto do avaliador no talude. 

 
No afloramento ficou evidente a existência de planos aleatórios de rupturas superficiais 

semi paralelos à face do talude, após 13 pontos aferidos com bússola com orientação 

210/65, conforme mostra a figura 23C, o que confirma a conclusão do trabalho do 

Alameda-Hernández et al. (2019), que rochas foliadas e sujeitas ao intemperismo podem 

ter rupturas superficiais, quando analisadas pelo método SFM. Diante disso, ficou 

evidente porquê haviam tantos planos de ruptura ao longo de todo o talude, conforme 

mostra a figura 23B 

 
Através do método do contato direto percebeu-se que a família F1 também existia, a qual 

decorre da foliação da rocha e possui uma orientação 210/30, após 18 pontos aferidos 

com bússola. Essas medidas obtidas em campo foram confirmadas ao serem geradas 

automaticamente no GEM4D e percebeu-se a distribuição delas ao longo do talude, 

conforme a figura 23A. Essa família foi difícil de ser identificada devido a existência dos 

planos de rupturas, mas no método do contato direto não ficou dúvidas da sua existência. 
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Figura 23: Modelo tridimensional exportado do Agisoft, representado pela cor azul nas 

imagens A e B. O pequenos discos com a orientação exportado automaticamente do 

Gem4D estão nas cores vermelho, amarelo, verde e azul, de acordo com a altitude 

encontrada (conforme legenda). A) Presença e distribuição da família F1 (210/30) 

distribuída com sua respectiva escala de elevação da menor para a maior altitude nas cores 

vermelho, amarelo, ver e azul claro. B) Foto do afloramento do campo realizado, 

enfatizando a distribuição dos planos de ruptura (210/65) e a família F1, decorrente da 

foliação da rocha. C) Imagem do afloramento destacando a família F1 paralela ao plano 

de foliação da rocha e os dois planos de rupturas, destaque para que esses planos cobrem 

o afloramento como um todo nessa escala de menor ampliação. 

 

 
Em um primeiro momento, a família F4 que possui orientação próxima a família F1, foi 

considerada como uma nova família e de grande importância por estar presente em uma 

cicatriz de uma ruptura anterior no talude, apesar de não estar contabilizada nas famílias 

do DSE, como mostra a figura 24. Na ampliação da figura 24 fica evidente que nenhuma 

família anterior havia destacado essa cicatriz como essa F4. Após o campo realizado, 

ficou claro que não se trata de uma família de descontinuidade, na realidade são planos 

de rupturas superficiais semi paralelos à face do talude, como o já comentado 

anteriormente, com orientação 210/65 e a cicatriz destacada na figura 24, realmente é um 

plano de ruptura. 
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Figura 24: : Modelo tridimensional exportado do Agisoft, representado pela cor vermelha. 

O pequenos discos com a orientação (206/55) exportado automaticamente do Gem4D 

estão nas cores vermelho, amarelo, verde e azul, de acordo com a altitude encontrada 

(conforme legenda). Distribuição da família F4 no afloramento, mostrando ampliada a 

região da cicatriz da ruptura, com destaque para a orientação dos discos gerados 

automaticamente no Gem4D. 

 

 
Logo, existem realmente três famílias de descontinuidades presentes no afloramento, as 

quais estão destacadas na tabela 5. 

 
Tabela 5- Famílias relevantes do afloramento em comparação com as famílias do estudo 

de Lacerda S. G. (2018). 
 

Trabalho atual Trabalho de Lacerda, 2018 

Família Dip Dip Direction Dip Dip Direction 

F1 30 210 49 245 

F2 88 049 17 249 

F3 75 355 71 340 

 
Diante desses resultados, a melhor maneira de identificar as famílias de descontinuidades 

de um afloramento por meio de imagens computacionais é: 

 Gerar as principais famílias de forma automática no DSE. 

 Analisar, manualmente, quais são as famílias visualmente perceptíveis, gerando 

os discos, no Gem4D ou no CloudCompare. 

 Comparar as orientações geradas automaticamente e as visíveis, as que forem 

coincidentes já podem ser consideradas como famílias de descontinuidades. 

 Analisar detalhadamente das famílias geradas no DSE que não forem 

coincidentes, através da orientação obtida no DSE e vai gerar essa família de 

forma automática no Gem4G. Verificar se ela pertence a alguma outra família ou 

se realmente é uma nova. 



46  

 Ser criterioso em famílias que tenham alto ângulo de mergulho (entre 70-90) para 

analisar sua direção preferencial. 

 Ter muito critério para avaliar uma família muito persistente, principalmente 

quando estiver distribuída em todo o afloramento e se tratar de uma rocha foliada. 

 

 

 
4.4 ANÁLISE CINEMÁTICA 

 
A definição das famílias de descontinuidades é fundamental na realização da análise 

cinemática, sendo essa uma etapa importante para visualizar as possíveis 

compatibilidades cinemáticas, o que valida a classificação geomecânica dos maciços. 

 
Nessa análise utilizaram-se a orientação da face do talude 227/64, e as orientações das 

três famílias de descontinuidades do trabalho atual, conforme tabela 4. Considerou uma 

condição de paralelismo de 20º (de acordo com Wylllie & Mah, 2004), e o ângulo de 

atrito do filito escuro, com coloração cinza e marrom, foi baseado nos dados da literatura, 

cujos testes de laboratório determinaram esse parâmetro com amostras da mesma rocha e 

da mesma da região, do Quadrilátero Ferrífero (QF), que é a região do estudo. 

 
No estudo de Ventura L.C. (2009), foram realizadas várias análises laboratoriais com 

ensaios de cisalhamento direto e triaxial com alguns tipos de filitos do QF, cujos dados 

foram reunidos na tabela 3. Foram considerados para esse estudo as resistências de pico 

dos materiais dos maciços que são constituídos pela classe IV, definida como horizontes 

controlados pela foliação das rochas; e classe V, definida como horizontes centimétricos 

e decimétricos também controlados pela foliação. 

 
Tabela 6: Análise laboratorial do estudo de Ventura L.C. (2009) com os valores do 

ângulo de atrito. 
 

Litotipo c’ (KPa) Φ 

Filito dolomítico classe V 81,1 24,5° 

Filito dolomítico classe IV 116,1 29,4º 

Filito sericítico classe V 63,3 21º 

Filito sericítico classe IV 101,7 32,9º 
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Diante desses dados, considerou-se para esse estudo um ângulo de atrito de 23°, por se 

tratar de um material em que os horizontes são controlados pela foliação, ser um material 

macio e afetado pelo intemperismo. 

 
O processamento da análise cinemática foi realizado no software livre Stereonet versão 

10 (Richard W. Allmendinger, do Departamento de Ciências da Terra e Atmosféricas, 

Cornell University), link: 

http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet.html. Após a 

definição das três famílias de descontinuidades, foram inseridos todos os dados no 

esterograma de acordo com a figura 25. 

 

Figura 25: Estereograma contendo as três famílias de descontinuidades, a face do talude 
e a linha de interseção (orientação 269/16) entre as famílias 1 e 3. Destaque para a ruptura 

planar da família F1. 

 

 
Verificou-se a probabilidade de ocorrência dos seguintes tipos de ruptura: 

 

 Ruptura planar: família 1 coincidente com a foliação da rocha (S0), pois a 

direção é parecida com a face do talude e obedece a condição de paralelismo 

de 20°, com mergulho menor que a face do talude e maior que o atrito. Um 

outro fato que confirma a ruptura planar é o fato do polo obedecer a condição 

de paralelismo e estar entre o cone de atrito e a face do talude, conforme a 

figura 26. 

http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet.html
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Figura 26: Estereograma da família 1 com potencial para ruptura planar, direção é 

parecida com a face do talude e obedece a condição de paralelismo de 20°, com mergulho 

menor que a face do talude e maior que o atrito. 

 

 
 Ruptura por cunha: possível ruptura entre as famílias 1 e 3, pois a inclinação 

da linha de interseção (269/16), a qual foi gerada automaticamente pelo 

software, e é menor que a inclinação da face do talude (227/64), no entanto, 

o ângulo de atrito (23°) não é menor que o ângulo da inclinação, conforme a 

figura 27. Como a análise cinemática está muito próxima da compatibilidade 

com esse tipo de ruptura e esse método do estereograma pode ter falhas 

devido à grande variabilidade dos dados de descontinuidade, foi considerada 

esse tipo de ruptura (Alameda-Hernández et al., 2019), além do fato de ter 

várias cicatrizes desse tipo de ruptura no talude estudado. 
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Figura 27: Estereograma da família 1 e 3 com potencial para ruptura por cunha, a 

inclinação da linha de interseção (269/16) é menor que a inclinação da face do talude 

(227/64) e não é menor que o ângulo de atrito (23). 

 

 
 Tombamento flexural: possível tombamento da família 2, pois para que 

ocorra o tombamento flexural a família de descontinuidades tem que ter forte 

mergulho de forma contrária ao talude e romper por flexão para frente. Para 

que isso aconteça, a descontinuidade tem que ter um paralelismo de 20° na 

direção e fazer 90° menos mergulho do talude (limite inferior) e isso tem que 

ser menor que o mergulho da descontinuidade, logo 90° – 65°= 25° < 88°. 

Diante disso, é possível esse tipo de tombamento flexural. Esse fato ainda se 

confirma por se tratar de um filito, um litotipo que pode ocorrer esse tipo de 

ruptura, conforme figura 28. 

Figura 28: Estereograma da família 2 com potencial para tombamento flexural, pois a 

família 2 tem que ter forte mergulho de forma contrária ao talude. 
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A análise cinemática mostra que é possível ocorrer rupturas planar, em cunha e 

tombamento flexural nesse talude. De acordo com essa análise, fica claro que a família 

F1 não é uma falsa família de acordo com a hipótese anterior e, por isso, fez-se uma 

pesquisa por contato direto para determinar exatamente as orientações dessa família. 

 
Além disso, essa análise dá uma boa indicação das condições de estabilidade, 

aproveitando a grande capacidade que a SfM tem para mapear as descontinuidades, no 

entanto, ela não considera forças externas, como a pressão de água, por exemplo. Logo, 

é importante que a análise geomecânica do maciço seja realizada para se ter respostas 

mais conclusivas. 

 

 
4.5 CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA 

 
Após a análise cinemática prévia é possível realizar a classificação geomecânica das 

possíveis rupturas que podem ocorrer no afloramento rochoso, no caso desse estudo 

constatou-se as cicatrizes de rupturas planares e em cunha, que foram analisadas nessa 

classificação. 

O cálculo do SMR se baseou na seguinte fórmula: 

𝑆𝑀𝑅 = (𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5) + (𝐹1. 𝐹2. 𝐹3) + 𝐹4 

Os parâmetros V1, V2, V3, V4 e V5 que se referem ao RMR de Bieniawski (1989) foram 

analisados e tiveram os seguintes resultados: 

Parâmetro V1 V2 V3 V4 V5 

Valor 
  obtido  

4 19 16 21 15 

 

O parâmetro V2 foi baseado no cálculo do RMR, mais especificamente no Jv de 

Palmstrom (2005), o qual se baseou nos espaçamentos gerados no DSE da figura 20. E o 

resultado se baseou na tabela de Bieniawski (1989). O parâmetro V3 se baseou na ruptura 

mais presente e de maior importância que é a ruptura planar, que está relacionada com a 

família de descontinuidade F1. 

O parâmetro V4 fez-se o seguinte cálculo: 

𝑉4 = 1 + 6 + 5 + 6 + 3 = 21 

De acordo com a ruptura planar, o cálculo do SMR: 

𝐹1 = (1 − |𝑠𝑒𝑛(30 − 64)|)2 = 2,43 (1) 
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Para β<45: 

 
𝐹2 = tan2 30 = 0,33 (2) 

 

𝐹3 
= −30 + 

1 
arctan(30 − 64) = −59,4 (3) 

3 

 

𝐹4 = 0, considerando uma escavação mecânica. 

 

𝑆𝑀𝑅 = (4 + 19,1 + 15,8 + 21 + 15) + (2,43 ∙ 0,33 ∙ (−59,4)) + 0 (4) 

 

𝑆𝑀𝑅 = 27,4 
 

De acordo com a ruptura em cunha e a linha de interseção (269/16), o cálculo do SMR: 

𝐹1 = (1 − |𝑠𝑒𝑛(16 − 64)|)2 = 3,04 (5) 

 
Para β<45: 

 

𝐹2 = tan2 16 = 0,0822 (6) 
 

𝐹3 
= −30 + 

1 
arctan(16 − 64) = −59,6 (7) 

3 

 

𝐹4 = 0, considerando uma escavação mecânica. 

 

𝑆𝑀𝑅 = (4 + 19,1 + 15,8 + 21 + 15) + (3,04 ∙ 0,0822 ∙ (−59,6)) + 0 (8) 

 

𝑆𝑀𝑅 = 60,1 
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5. CONCLUSÕES 
 
 

A proposta desse trabalho foi utilizar uma forma rápida e segura de obter as imagens com 

o VANT, utilizando sempre que possível softwares livres, dispondo da técnica de 

fotogrametria associada a aquisição de imagens de forma remota utilizando a técnica de 

SfM-MVS. Com a finalidade de gerar os modelos tridimensionais e a ortofoto, para se 

fazer uma análise geomecânica utilizando apenas formas digitais e comprovando a sua 

confiabilidade. 

 
Esse trabalho confirma que o planejamento e a execução cuidadosa durante o 

levantamento com VANT é fundamental para fornecer resultados precisos e compatíveis 

com a finalidade que se necessita. Considerando a direção de aquisição das fotos ser o 

mais perpendicular possível, o GSD variou entre 0,39- 0,96 cm/pixel, sendo o de 

0,39cm/pixel mais adequado para a resolução do trabalho proposto e a sobreposição 

lateral e transversal maior que 80% das imagens, com a escolha de uma malha a mais 

fechada possível. Essa sobreposição é mais confiável quando o voo é realizado por 

aplicativo, feito de forma automática, pois nesse caso todos os parâmetros são controlados 

durante todo o tempo do voo, dando melhores resultados. 

 
As diferentes alturas de voos mostraram que é possível fazer uma análise cinemática 

mesmo com GSD 9,6mm e uma altura de voo de 25 metros, se não for possível fazer um 

voo mais próximo, pois a nuvem de pontos gerada tem um detalhamento eficiente. 

Embora, seja evidente que voos mais próximos da face do talude sempre proporcionam 

uma maior riqueza de detalhes e facilita a análise visual nos softwares Gem4D e 

CloudCompare. 

 
O software mais consagrado para geração da nuvem de pontos, modelo 3D e a ortofoto, 

ainda é o Agisoft, pela qualidade das imagens geradas, o nível de detalhamento e os 

múltiplos formatos de exportação dos arquivos. Apesar da existência do WebODM, como 

uma opção de programa livre, mas ainda com algumas limitações no processamento das 

imagens e nos possíveis formatos para exportação dos modelos. 

 
O trabalho também comprovou ser possível fazer a análise das descontinuidades 

utilizando apenas ferramentas digitais, comprovando a sua eficiência no tratamento dos 



53  

dados, apesar de exigir habilidades com os diferentes softwares DSE, Gem4G e 

CloudCompare. Aliás, ficou evidente que um tratamento cuidadoso pode ser até mais 

eficaz para determinar as descontinuidades do que os métodos tradicionais, pois ao se 

determinar automaticamente as famílias no Gem4D e no CloudCompare é possível 

visualizar as localizações precisas de todas as famílias de descontinuidades, devido ao 

detalhamento e a especificidade que nuvem de pontos oferece. Apesar de tudo, é 

conveniente que essa metodologia seja aplicada a outros tipos de taludes, e testada em 

outras situações para garantir a confiabilidade para qualquer tipo de estrutura e ruptura. 

 
A grande dificuldade de tratar os dados digitalmente é que, infelizmente, ainda não há 

uma ferramenta capaz de identificar a percolação de água. Um outro parâmetro que 

também não tem como ser medido é o grau de resistência mecânica da rocha, se uma 

rocha é mais ou menos resistente, por exemplo. Essas desvantagens ainda não são 

possíveis de serem superadas somente com a aquisição de dados de forma remota, talvez 

em trabalhos futuros isso seja possível. 

 
Já o preenchimento das superfícies de descontinuidades talvez seja possível identificar se 

o material é mais argiloso ou arenoso com as imagens, ao realizar um estudo com uma 

resolução maior da câmera, mais detalhado, poderia ser um futuro estudo. Em relação a 

rugosidade o estudo feito por Salvini et al (2020) mostra ser possível aferir esse parâmetro 

e, talvez, seja possível aferir a abertura também com essa maior resolução, mas a abertura 

não foi estudada nesse trabalho. 

 
A análise cinemática é sempre uma boa ferramenta para indicar os possíveis tipos de 

rupturas que podem ocorrer no afloramento, e ainda mais apropriada com esta técnica de 

aquisição de dados, porque consegue-se mapear muitas descontinuidades. 
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