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RESUMO 
 

 

 

Os avanços tecnológicos nos equipamentos de tomada de dados em campo, como laser-

scanner e drones, e a capacidade gráfica dos computadores apresentam-se como 

ferramentas relevantes que devem ser levadas em consideração no que tange a otimização 

e maior segurança nas rotinas de caracterização de maciços rochosos. O levantamento de 

dados para a caracterização de descontinuidades em maciços rochosos é indispensável 

para diversos estudos de cunho geotécnico, geomecânico e geológico-estrutural. 

Entretanto, as atividades de campo podem ser prejudicadas ou mesmo inviabilizadas 

devido a riscos iminentes no talude, restrições de acesso, limitações visuais, grande 

quantidade de dados a serem coletados e a logística de viagens. Diante disso, a extração 

automatizada de dados estruturais em maciços rochosos a partir de modelos 

tridimensionais reconstruídos por aerofotogrametria digital com drone se apresenta como 

um recurso de maior agilidade e segurança. O método proposto neste trabalho foi 

desenvolvido em um talude de quartzitos sericíticos localizado no município de Ouro 

Preto (Minas Gerais), o qual apresenta planos de descontinuidades frequentes e de 

pequena área exposta. Além disso, foi realizada uma avaliação sobre o melhor modo de 

execução dos voos com drone para levantamentos em taludes com diferentes geometrias, 

para a qual foi estudado um talude em quartzitos e xistos localizado no município de Nova 

Lima (Minas Gerais). A partir das etapas de aquisição das imagens com drone, 

processamento dos dados por meio da técnica fotogramétrica Structure-from-Motion e 

reconstrução do modelo tridimensional do talude a partir de nuvens de pontos, os 

parâmetros de orientação, espaçamento e persistência das descontinuidades foram 

extraídos automaticamente pelo software open source Discontinuity Set Extractor (DSE). 

Os resultados obtidos pela extração automatizada foram comparados com os dados 

coletados em campo, indicando o potencial de utilização do método proposto para 

maciços rochosos que apresentem planos de descontinuidades frequentes e de pequena 

área exposta. Para a obtenção dos parâmetros foram necessárias a eliminação de ruídos, 

como vegetação, calçadas e rodovias, e a separação de uma pseudo-família, identificada 

pelo software, a qual não representava uma família de descontinuidade do maciço. 

Visando subsidiar futuros trabalhos, foi proposta uma metodologia contendo as principais 

etapas e pontos de atenção observados no presente estudo. Os resultados deste trabalho 

também foram aplicados às classificações geomecânicas RMR, SMR e Q-Slope. 

 

 

Palavras chave: extração automatizada de descontinuidades; aerofotogrametria digital; 

drone; maciço rochoso; modelo tridimensional de talude; classificações geomecânicas. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Technological advances in field data collection equipment, such as laser scanners and 

UAV, and the graphic capability of computers are relevant tools that should be taken into 

account to optimization and greater security of rock mass characterization routines. Data 

collection for characterization of discontinuities in rock masses is essential for several 

geotechnical, geomechanical and geological-structural studies. However, field activities 

can be hampered or even unfeasible due to imminent risks as slope failure, access 

restrictions, visual limitations, large amount of data to be collected and travel logistics. 

Therefore, automatic data extraction of structures in rock masses from three-dimensional 

models, which was reconstructed by digital aerial photogrammetry with a drone, presents 

itself as a resource of greater agility and safety. The method proposed in this project was 

developed on a slope of sericitic quartzite located in the municipality of Ouro Preto 

(Minas Gerais/Brazil), which presents frequent occurs and small area exposed of 

discontinuity planes. In addition, an evaluation was carried out on the best way to execute 

drone flights to analysis slopes with different geometries, for which a slope in quartzites 

and schists located in the municipality of Nova Lima (Minas Gerais/ Brazil) was studied. 

From the stages of drone image acquisition, data processing using the Structure-from-

Motion photogrammetric technique and reconstruction of slope three-dimensional model 

from dense point clouds, the parameters of orientation, spacing and persistence of 

discontinuities were extracted. automatically by the open source software Discontinuity 

Set Extractor (DSE). The results obtained by the automatic extraction were compared to 

field data and it was showed a great potential of using the proposed method for rock 

masses that present frequent discontinuity plans and small area exposed. To obtain those 

parameters, it was necessary to eliminate interferences, such as vegetation, sidewalks and 

highways, and also to separate a pseudo discontinuity set, identified by the software, that 

did not represent a family a discontinuity set on the rock mass. In order to support future 

work, a methodology with the main steps and points of attention observed in the present 

study was proposed. The results of this work were also applied to the geomechanical 

classifications RMR, SMR and Q-Slope. 

 

 

Key words: automatic extraction of discontinuity; digital aerial photogrammetry; UAV; 

rock mass; slope three-dimensional model; rock mass classification. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O levantamento de dados para a caracterização de descontinuidades em maciços rochosos é 

parte relevante de estudos e projetos em diversas áreas da geotecnia, bem como de geologia 

estrutural. A tomada de dados em maciços rochosos apresenta desafios específicos, seja pelas 

limitações visuais das janelas de descrição, riscos iminentes no talude, restrições de acesso ou 

devido à vasta quantidade de medidas de atitudes necessárias para o tratamento dos dados. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma metodologia para a automatização do levantamento 

dos dados estruturais das descontinuidades apresenta grande relevância técnica e prática. 

 

Além disso, avanços nos equipamentos de tomada de dados (laser-scanner e drones para 

fotogrametria) e da capacidade gráfica nos computadores apresentam-se como uma ferramenta 

extremamente útil cujo uso deve ser considerado para mudanças de rotinas de caracterização 

de maciços rochosos, muitas delas desenvolvidas na década de 70 e ainda amplamente 

aplicadas. Nesse sentido, Battulwar et al. (2021) e Riquelme et al. (2018) apresentam 

discussões e dados sobre como as geotecnologias estão modificando o modo como os taludes 

em maciços rochosos vêm sendo investigados. 

 

O uso cada vez mais recorrente de drones vem sendo popularizada principalmente pelo custo 

relativamente baixo de aquisição das imagens, o que torna a aplicação da aerofotogrametria por 

drones (Salvini et al., 2020; Wang et al., 2019), uma ferramenta cada vez mais difundida.  

 

Diante disso, a presente dissertação visa propor um método para a extração automatizada de 

dados estruturais por meio da aerofotogrametria com drone. As peculiaridades desta 

metodologia serão o uso de drone para a aquisição de imagens e extração automatizada de dados 

a partir de processamento no software open-source DSE (Discontinuity Set Extractor, Espanha, 

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

 

https://personal.ua.es/en/ariquelme/discontinuity-set-extractor-software.html
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A análise dos elementos estruturais do maciço foi realizada a partir da reconstrução do modelo 

tridimensional (3D) do maciço como nuvens de pontos tridimensionais, as quais foram geradas por 

meio do software comercial Agisoft Metashape (Agisoft LLC/ Rússia - Trial de 30 dias). Uma vez 

gerada a nuvem de pontos, a análise de sua qualidade, ajustes e remoção de ruídos foram 

realizados pelo software open-source CloudCompare (CloudCompare Project, França, 

http://www.cloudcompare.org). 

 

Por fim, os parâmetros do maciço extraídos automaticamente serão aplicados em classificações 

geomecânicas a fim de demonstrar uma aplicabilidade do método aqui apresentado à análise de 

estabilidade de taludes. De modo a subsidiar os parâmetros de entrada para as classificações 

geomecânicas do maciço rochoso, bem como validar os dados das descontinuidades obtidos a 

partir do modelo 3D, foram realizadas atividades de campo para o levantamento de informações 

nos taludes apresentados neste trabalho. 

 

O método apresentado neste trabalho foi desenvolvido a partir de informações coletadas e 

aplicadas em dois taludes de características geométricas diferentes, um vertical e outro 

inclinado, ambos localizados no Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). O desenvolvimento do 

método de extração automatizada dos dados estruturais foi realizado em talude vertical de 

quartzito sericítico localizado no município de Ouro Preto (Minas Gerais). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, o presente trabalho visa demonstrar que a aerofotogrametria digital com 

drone possui grande potencial de uso na geotecnia, sobretudo devido a vantagens como 

agilidade para aquisição de dados, acesso a áreas remotas, diminuição de exposição de 

colaboradores ao risco e alta acurácia dos dados. Além disso, é apresentada uma avaliação das 

diferenças de métodos durante a aquisição de imagens, como também a verificação da qualidade 

mínima necessária do processamento do modelo fotogramétrico tridimensional a fim de 

subsidiar a extração automatizada de dados estruturais do maciço rochoso. 

 

Como parte principal dos objetivos específicos, tem-se a apresentação de uma metodologia para 

a extração automatizada dos dados estruturais, a qual irá contemplar desde a etapa de aquisição 

http://www.cloudcompare.org/


3 

 

de imagens com drone, incluindo as etapas do processamento de dados por meio da técnica de 

fotogrametria SfM (Structure-from-Motion) e, por fim, a extração dos dados do maciço rochoso 

 

Destaca-se que para a extração automatizada dos dados estruturais foi utilizado o software 

open-source DSE, para o qual serão apresentadas avaliações sobre viabilidade, fragilidades e 

sugestão de boas práticas para o seu uso maciços rochosos que apresentem planos de 

descontinuidades frequentes e de pequena área exposta. 

 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Como etapa inicial de diversos tipos de trabalho de cunho geológico, geotécnico e geoestrutural, 

o mapeamento ou inspeção de campo faz-se extremamente importante e necessário para a 

aquisição de dados que subsidiarão o desenvolvimento de um estudo. 

 

Goodman (1989) destacou que os assuntos relacionados à mecânica das rochas estão 

intimamente ligados à geologia e à geologia de engenharia. Dessa forma, a caracterização de 

maciços rochosos, tanto quanto ao comportamento da rocha intacta, quanto ao comportamento 

e influência das descontinuidades, é uma etapa de extrema importância aos projetos e estudos 

geotécnicos. 

 

Essa etapa é geralmente realizada por meio de mapeamentos de campo, os quais, a depender da 

extensão da área em estudo, demandam tempo considerável dentro do cronograma geral das 

atividades. Quando, devido a restrições de tempo e, algumas vezes, e recursos, as atividades de 

campo necessitam ser realizadas com duração inferior àquela realmente necessária, ou quando 

não existe a possibilidade de retorno ao campo, seja para coleta de mais informações ou para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas, o banco de dados do estudo ou projeto torna-se 

diretamente prejudicado. 

 

Nesse sentido, a utilização do método de aquisição de imagens com drone para reconstrução de 

um modelo 3D do maciço viabiliza a coleta de maior quantidade de informações do maciço, 

principalmente em relação aos dados estruturais, além de possibilitar ao profissional uma maior 

visibilidade do maciço e a opção de revisão da tomada de dados do maciço. 

 



4 

 

Apesar do avanço tecnológico de ferramentas associadas às atividades de mapeamento, a 

necessidade da execução do trabalho por Geólogos e Engenheiros especializados não deve ser 

minimizada. Uma vez que os sistemas de classificações geomecânicas apresentam uma 

abordagem predominantemente empírica, a presença de uma equipe técnica em campo é 

fundamental para a integração dos diversos dados coletados e para uma avaliação mais precisa 

de informações que poderiam ser expurgadas do tratamento de dados. 

 

Porém, geralmente, a atuação de profissionais em campo para o levantamento de informações 

em maciços rochosos pode se apresentar limitada a alguns fatores, conforme listado a seguir. 

 

 Riscos iminentes no talude em estudo 

 

Características estruturais, como falhas e dobras, controlam o comportamento do maciço 

rochoso e contribuem igualmente para a estabilidade ou instabilidade dos taludes em rocha, 

sejam eles naturais ou antrópicos (Stead e Wolter, 2015). O risco iminente da queda de blocos 

ou outro mecanismo de ruptura deve ser considerado e avaliado quando se trata em atividades 

de campo relacionadas a maciços rochosos. 

 

 Restrições de acesso 

 

Os taludes naturais ou antrópicos podem estar em áreas de interesse que não possuem acesso, 

seja devido a condições locais pretéritas ou impostas por instabilidades locais. 

 

 Limitações visuais 

 

A rotina de mapeamento em taludes de maciços rochosos segue normalmente a aquisição de 

dados por meio de um conjunto de janelas de descrição frente ao talude em estudo. Visto que 

os taludes são compostos por bancadas de largura e altura estabelecidas, a limitação visual, 

principalmente relacionada à característica de persistência da descontinuidade é um fato que 

pode ser destacado quando se trata das restrições relacionadas às atividades humanas em campo. 
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Além disso, os estudos geologia estrutural necessitam de uma vasta quantidade medidas de 

atitudes das descontinuidades para tratamento dos dados e enquadramento destes em famílias 

de mesmas características. 

 

Dessa forma, a otimização da etapa de aquisição de dados por meio da automatização da 

extração de informações referentes às descontinuidades presentes no maciço rochoso, além da 

eliminação ou minimização dos problemas relacionados aos riscos das áreas de estudo, a 

restrições de acesso e às limitações visuais. 

 

A aquisição de dados do maciço pode ser realizada por meio de laser scanner ou por 

aerolevantamento do drone, a partir dos quais é possível obter nuvens de pontos tridimensionais 

do maciço rochoso. Entretanto, o custo dos equipamentos a laser geralmente torna os 

levantamentos aéreos com drone financeiramente mais viáveis (Gruszczyński et al., 2017). 

 

Em relação à aplicabilidade dos dados extraídos do maciço rochoso, no presente trabalho é 

demonstrado seu uso em classificações geomecânicas, as quais em geral estão relacionadas ao 

trabalho de avaliação das condições de estabilidade do talude. Destaca-se que a estabilidade de 

taludes rochosos está intimamente condicionada pela geologia estrutural. Nesse sentido, a 

importância das descontinuidades refere-se ao fato de que elas são planos na rocha intacta, a 

qual é bem mais resistente, de modo que a ruptura tende a ocorrer preferencialmente segundo 

esses planos (Wyllie e Mah, 2005). 

 

Por fim, conforme destacado por Battulwar et al. (2021), a análise geológica por meio de dados 

tridimensionais é um processo complexo, que requer a interpretação de geometrias complexas 

e mudanças sutis de textura. Desse modo, é importante que todas as etapas do trabalho, desde 

a aquisição de imagens até determinação das famílias de descontinuidades, tenham a presença 

de profissionais com experiência nas áreas de geologia estrutural e mecânica das rochas. 
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CAPÍTULO 2 

 

ÁREAS DE ESTUDO 

 

Para aquisição de imagens e desenvolvimento do método proposto no presente trabalho foram 

escolhidas duas áreas de estudo com taludes de geometrias distintas. A diferença de geometria 

foi objeto de estudo quanto à sua influência nas etapas de aquisição de imagens e processamento 

dos dados. 

 

2.1. TALUDE CORPO DE BOMBEIROS (CB) 

 

O maciço rochoso estudado (Figura 2.1), denominado Talude Corpo de Bombeiros (CB), se 

encontra dentro das dependências do 5º Pelotão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 2ª 

Companhia de Ouro Preto. Trata-se de um local onde operava uma pedreira de quartzito e que, 

posteriormente, foi doado pela prefeitura de Ouro Preto e então inaugurado o 5º Pelotão em 

2004. 

 

O talude se apresenta com 30 metros de altura e 35 metros de largura, em sua maior extensão, 

e ângulo de face sub-vertical. A direção aproximada do talude é N75W. 
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Figura 2.1 – Vista frontal do Talude CB. 

 

 

2.1.1. Localização 

 

Essa área de estudo, denominada Talude CB, está inserida no município de Ouro Preto (MG), 

coordenadas UTM 656385/ 7745494 (zona 23 – Datum WGS84), a aproximadamente 400 

metros a nordeste do centro da cidade. Desde Belo Horizonte (MG), o acesso é realizado pela 

rodovia BR-356, em um percurso de 98 km até o centro de Ouro Preto (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Localização e acesso ao Talude CB. 

 

2.1.2. Contexto geológico 

 

O Talude CB está inserido no contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero, precisamente em 

sua porção sudeste. De acordo com o Mapa Geológico Ouro Preto, elaborado em escala 

1:50.000 (Baltazar et al., 2005), a área em estudo encontra-se em terrenos do Grupo Caraça 

(PP1mi), pertencente ao Supergrupo Minas, conforme ilustrado pela Figura 2.3. 

 

Na Serra de Ouro Preto, unidade geomorfológica onde a área em estudo se encontra, o Grupo 

Caraça apresenta-se indiviso, sendo assim representado pelas seguintes litologias: quartzito, 

filito, quartzo-sericita xisto e conglomerado. 

 

Belo Horizonte

Talude CB
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Figura 2.3 – Mapa Geológico com indicação do Talude CB em amarelo (modificado de 

Baltazar et al., 2005). 
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2.2. TALUDE RODOVIA MG-030 

A outra área de estudo é denominada Talude Rodovia MG-030 (Talude MG-030). Trata-se de 

um maciço rochoso de corte, próximo à rodovia MG-030 (Figura 2.4). O talude apresenta 

aproximadamente 95 metros de extensão, 20 metros de altura e inclinação de 50° da face do 

talude, escavado em quartzitos e xistos/filitos.  

 

Para fins de planejamento do voo automático, o talude foi divido nas porção A e B conforme a 

direção dos taludes, uma vez que a malha de voo para gerar imagens com o objetivo de 

reconstrução de um modelo 3D pode ser executada somente em formatos retangulares ou 

quadrados, sem a possilibilidade de mudança de direção no mesmo voo. A direção aproximada 

do talude é N20W, na porção A, e N40W, na porção B. 

 

 

Figura 2.4 – Vista aérea do Talude MG-030. 
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2.2.1 Localização 

 

O Talude MG-030 está localizado no município de Nova Lima (MG), nas coordenadas UTM 

622671/ 7784840 (zona 23 – Datum WGS84), próximo ao distrito de Honório Bicalho, a uma 

distância de 31 km a sudeste de Belo Horizonte (MG) e 9 km a noroeste de Rio Acima (MG), 

conforme ilustrado na Figura 2.5. 

 

A partir de Belo Horizonte, o percurso pode ser feito pelas rodovias BR-356 e MG-030, em um 

trajeto de 31 km.  

 

 

Figura 2.5 –Localização e acesso ao Talude MG-030. 

 
  



12 

 

2.2.2 Contexto geológico 

 

O Talude MG-030 (Figura 2.6) está localizado em terrenos Arqueanos, pertencentes à 

Formação Mestre Caetano (A4rnmc), que por sua vez está inserida no Grupo Nova Lima, o 

qual está contido no Supergrupo Rio das Velhas, conforme apresentado na Carta Geológica e 

de Recursos Minerais – Folha Rio Acima, escala 1:25.000 (CPRM, 2020). 

 

Segundo os autores (CPRM, 2020), à Formação Mestre Caetano (A4rnmc) são atribuídos os 

seguintes litotipos: (plagioclásio)-sericita-clorita-quartzo xisto, plagioclásio-clorita-quartzo 

xisto (grauvaca), (carbonato)-sericita-quartzo-clorita xisto (siltito), vulcaniclásticas 

intermediárias a félsicas, com ocorrências subordinadas de formação ferrífera bandada (ff), 

mica-quartzo-carbonato xisto (lapa seca), filito carbonoso (fc), metaglomerados e metatufos 

félsico a intermediário (tfi) e metagrauvacas (gv). 
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Figura 2.6 –  Mapa Geológico com indicação do Talude MG-030 em vermelho (modificado 

de CPRM, 2020).
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CAPÍTULO 3 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. DESCONTINUIDADES: DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 

Os maciços rochosos são constituídos basicamente de duas partes: rocha intacta e 

descontinuidades. Descontinuidade é um termo genérico para as estruturas, normalmente 

planares, que interrompem a continuidade da porção intacta da rocha. Em geral, os maciços 

rochosos são descontínuos, heterogêneos e anisotrópicos (Brady e Brown, 2004). 

 

Uma vez que os maciços são materiais não ideais, no sentido de não serem idealmente 

homogêneas, contínuas, isotrópicas, lineares e elásticas; a avaliação do seu comportamento 

mecânico está diretamente relacionada à presença de descontinuidades. Cabe ressaltar que essa 

abordagem pode variar segundo o “efeito escala”, de acordo com o qual um maciço rochoso 

poderá ser considerado um meio contínuo e homogêneo, a depender de sua relação em escala 

com o projeto ou estudo de interesse. 

 

Goodman (1989) destaca que os planos de descontinuidades modificam radicalmente o 

comportamento da rocha quando este é estimado a partir de ensaios realizados em amostras de 

rocha intacta, mesmo que essas amostras contenham fissuras. Ressalta-se que, em mecânica de 

rochas, poros e fissuras são considerados intrínsecos à rocha intacta. 

 

O presente item visa consolidar termos adotados para a definição de descontinuidades, como 

também apresentar as formas de caracterização de descontinuidades. 
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3.1.1. Definição de descontinuidades 

 

Descontinuidades é um termo genérico, comumente adotado na geotecnia, para identificar as 

estruturas presentes nos maciços rochosos, que interrompem a continuidade da porção intacta 

da rocha. 

Tais estruturas apresentam-se segundo planos, ao longo dos quais pode vir a ocorrer 

movimentações que levam a rupturas ou deslocamentos. Cabe destacar que esse termo se refere 

a elementos estruturais de diferentes origens e, consequentemente, diferentes relevâncias para 

a caracterização geológico-geotécnica de um maciço rochoso. 

 

Nesse sentido, os sistemas de descontinuidades podem ser constituídos pelas seguintes 

estruturas geológicas: fraturas, foliações, falhas, planos de acamamento e contatos litológicos. 

As falhas merecem atenção durante a caracterização devido ao fato de que, em geral, possuem 

extensa continuidade (persistência) e apresentam-se com paredes lisas (slickensides), por vezes 

preenchidas por material que diminui a resistência nos planos da descontinuidade e, 

consequentemente, favorece a cinemática ao longo destes planos. 

 

O agrupamento das descontinuidades por tipos é útil na engenharia geotécnica, uma vez que as 

descontinuidades dentro de cada categoria, em geral, apresentam propriedades semelhantes em 

relação a dimensões e resistência ao cisalhamento (Wyllie e Mah, 2005). 

 

As descontinuidades são analisadas por meio de uma abordagem geométrica e segundo 

características próprias, como por exemplo a presença de preenchimentos e condições das 

paredes. 

 

A análise geométrica é a abordagem descritiva clássica da geologia estrutural, na qual é 

conveniente utilizar as projeções estereográficas para mostrar ou interpretar as atitudes das 

descontinuidades. Trata-se de um método rápido e eficiente, além de ser uma ferramenta 

amplamente usada para a apresentação e interpretação de dados espaciais (Fossen, 2012). 

 

A descrição quantitativa das descontinuidades em maciços rochosos pode ser subdividida em 

descrição das descontinuidades em si e a descrição das descontinuidades dentro do volume do 

maciço rochoso (Wyllie e Mah, 2005). As características específicas das descontinuidades são 
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levantadas segundo o tipo, orientação ou atitude, rugosidade, abertura e preenchimento. Em 

relação à descrição das descontinuidades quanto ao maciço rochoso, os parâmetros levantados 

são espaçamento, persistência, número de famílias e tamanho e forma dos blocos. 

 

O Item a seguir irá abordar os métodos de caracterização de descontinuidades. 

 

3.1.2. Caracterização de descontinuidades 

 

Uma vez que as descontinuidades são características quase que onipresentes em uma rocha, elas 

têm influência nas propriedades de resistência e deformação do maciço rochoso, juntamente 

com as características da rocha intacta (Brady e Brown, 2004).  

 

As descontinuidades podem ser caracterizadas segundo aspectos físicos e geométricos. Será 

dado foco a esse último, visto que a metodologia proposta no presente estudo visa automatizar 

o levantamento de características geométricas das descontinuidades, como persistência, 

espaçamento e atitudes. Cabe destacar que o espaçamento é uma característica do sistema de 

descontinuidades, não de uma descontinuidade em particular. 

 

Após a caracterização é importante avaliar o efeito escala para a modelagem do comportamento 

mecânico do maciço rochoso, uma vez que a resposta do maciço rochoso ao carregamento que 

lhe foi imposto apresenta um efeito pronunciado do tamanho ou escala do volume carregado 

(Brady e Brown, 2004). Nesse sentido, a depender da escala, a estabilidade no maciço rochoso 

pode ser avaliada segundo as características dos planos das descontinuidades, e forças atuantes 

sobre estes, ou segundo um maciço fraturado considerando-se que este pode demonstrar 

propriedades de um meio pseudocontínuo. 

 

Uma proposta de metodologia para descrição quantitativa de descontinuidades foi apresentada 

pela International Society of Rock Mechanics (ISRM, 1978). Sua utilização é, desde então, 

amplamente adotada segundo subsequentes revisões. Foram propostas 10 (dez) características 

que podem ser identificadas em afloramentos de maciços rochosos, dentre os quais 6 (seis) são 

de caráter geométrico, a saber: orientação, ou atitude; espaçamento; persistência; abertura; 

número de famílias e tamanho de blocos.  
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Wyllie e Mah (2005) indicam que para a caracterização do maciço rochoso é necessário o 

levantamento de 12 (doze) características geológicas estruturais (Figura 3.1), baseando-se em 

procedimentos da ISRM e Geological Society Engineering Group. 

 

 

Figura 3.1 – Parâmetros para caracterização de maciços rochosos. Destaque, em negrito, para 

os seis parâmetros de caráter geométrico (modificado de Wyllie e Mah, 2005). 

 

Na Figura 3.1 são destacados e numerados os 6 (seis) parâmetros geométricos que integram o 

conjunto de parâmetros geralmente usados para caracterizar um maciço rochoso a partir do 

mapeamento de campo e cujas descrições são apresentadas a seguir, segundo Wyllie e Mah 

(2005): 
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1: orientação 

A orientação, ou atitude da descontinuidade, é expressa pelo ângulo de mergulho (dip) e pela 

direção do mergulho (dip direction ou dip dir.) do plano. O mergulho é o ângulo máximo entre 

o plano e a horizontal (y), medido ortogonalmente ao traçado da direção da camada e 

representado por 2 (dois) dígitos. A direção do mergulho é a direção do traço horizontal da linha 

do mergulho e é medido no sentido horário a partir do Norte () e é representado, sempre, por 

3 (três) dígitos. Em geral, a orientação dos planos de descontinuidades é apresentada como dip 

/ dip dir. 

 

2: abertura 

Abertura é a distância perpendicular entre as paredes rochosas adjacentes de uma 

descontinuidade que se encontra aberta e cujo espaço intermediário se encontra preenchido por 

água ou ar. Desse modo, o termo “largura” não deve ser confundido com “abertura”, uma vez 

que ele é aplicado para descontinuidades que contém preenchimento. 

 

3: tamanho ou forma do bloco 

O tamanho e a forma dos blocos estão condicionados pela interação entre três elementos: 

espaçamento das descontinuidades, persistência e número de famílias. A estimativa do tamanho 

dos blocos pode ser realizada por meio da seleção de vários blocos típicos e medição de suas 

dimensões médias. 

 

4: persistência (l) 

Persistência é a medida do comprimento contínuo ou da extensão da área de uma 

descontinuidade contida em um plano. Trata-se do parâmetro que define o tamanho dos blocos 

e os comprimentos das superfícies potenciais de ruptura. 

 

5: espaçamento (S) 

Trata-se da distância real, medida perpendicularmente, entre as paredes de uma 

descontinuidade. O espaçamento entre as descontinuidades de cada família define o tamanho e 

a forma dos blocos, além de indicar formas potenciais de ruptura, como tombamento. 

 

6: número de famílias 

A avaliação das descontinuidades deve considerar a distinção entre descontinuidades 

sistemáticas que pertencem a uma dada família e aquelas descontinuidades de padrão aleatório. 
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O levantamento de parâmetros relacionados à caracterização das descontinuidades, 

principalmente geométrica, é identificado na maioria dos sistemas de classificação, conforme 

será apresentado no Item a seguir. 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DE MACIÇOS ROCHOSOS 

 

As classificações de maciços rochosos são metodologias baseadas principalmente em estudos 

de caso e conhecimento adquirido ao longo de vários anos de experiências, e por isso empíricas, 

que visam prever o comportamento dos maciços principalmente em túneis e taludes, quanto à 

sua estabilidade. 

 

Essas metodologias classificam os maciços por meio de parâmetros identificados no próprio 

maciço. 

 

As classificações geomecânicas são extremamente úteis para pré-dimensionamentos de projetos 

e para setorizações, principalmente de cavas, com vistas à identificação de porções mais 

críticas. Nesse sentido, as classificações geomecânicas são especialmente importantes, uma vez 

que a partir delas é possível quantificar e estabelecer uma etapa inicial de investigações de 

campo e laboratório, conforme estágio do projeto (conceitual, básico etc.). 

 

Metodologias para classificação de maciços rochosos são apresentadas desde a década de 40 

(Terzaghi, 1946; Deere, 1963; Bieniawski, 1973; Barton et al., 1974; Priest e Hudson, 1976; 

Romana, 1985; Bieniawski, 1989) e no decorrer de quase 80 anos vêm sendo amplamente 

aplicadas, revisadas e novas propostas de classificação (Sullivan, 2013; Barton e Bar, 2015; Bar 

e Barton, 2017), inclusive com abordagens probabilísticas (Hack et al., 2003), vêm sendo 

apresentadas. 

 

Visto que o presente estudo tem como objetivo apresentar uma metodologia para obtenção de 

parâmetros do maciço rochoso por meio de imagens obtidas com drones, será dado destaque 

aos parâmetros adotados nas classificações geomecânicas que possuam caráter geométrico. 

 

Os itens subsequentes irão apresentar os principais parâmetros geométricos que podem ser 

extraídos a partir do processamento de imagens e que estão contidos nas seguintes 
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classificações geomecânicas: Rock Mass Rating - RMR (Bieniawski, 1989), Slope Mass Rating 

- SMR (Romana, 1985; Romana et al., 2015) e Q-Slope (Barton e Bar, 2015; Bar e Barton, 

2017). 

 

3.2.1. Sistema RMR (Rock Mass Rating) 

 

O sistema de classificação RMR (Bieniawski, 1989) é um dos métodos mais aplicados nos 

trabalhos de geotecnia em todo o mundo. O sistema foi desenvolvido na década de 70 e 

posteriormente revisado pelo próprio autor, a partir de mais estudos de caso e segundo padrões 

internacionais. Sua última revisão, apresentada por Bieniawski (1989), possui mais de 5.000 

citações, segundo dados do Google Scholar (2021)1. 

 

As vantagens desse método são a versatilidade em práticas de engenharia e a facilidade de uso, 

principalmente quando já se há experiência com o levantamento dos parâmetros. Além disso, o 

sistema RMR pode ser aplicado a diversos tipos de projetos que envolvam túneis, câmaras, 

cavas, taludes e fundações (Bieniawski, 1989). 

 

A classificação do maciço rochoso é dada por um valor final adimensional que representa o 

somatório de seis parâmetros: 

1: resistência à compressão uniaxial da rocha; 

2: RQD (rock quality designation); 

3: espaçamentos das descontinuidades; 

4: condição das descontinuidades; 

5: condições de percolação da água subterrânea; 

6: orientação das descontinuidades. 

 

Cabe destacar que o sexto parâmetro, “orientação das descontinuidades”, trata-se de um ajuste 

e é utilizado quando se faz o uso do sistema RMR aplicado a um projeto ou estudo de caso 

específico e depende do tipo de aplicação de engenharia (túnel, mina, talude ou fundação de 

barragem). Com a utilização dos demais parâmetros é possível fazer uma avaliação geral do 

maciço rochoso, também chamada de RMR básico (Bieniawski, 1989). 

 

                                                
1 Consulta realizada na página www.scholar.google.com no dia 28/09/201, às 18h03. 

http://www.scholar.google.com/


21 

 

Cada parâmetro de classificação possui um determinado valor conforme o peso atribuído a ele 

segundo a sua relevância para a classificação do maciço rochoso. O valor do peso atribuído a 

cada parâmetro é distribuído em categorias de acordo com as condições possíveis para a sua 

caracterização, onde os valores mais altos são atribuídos a melhores condições do maciço. 

O levantamento e caracterização dos parâmetros são feitos por meio do mapeamento do maciço 

rochoso, o qual é divido em setores conforme condições estruturais uniformes. Essa etapa é 

tradicionalmente feita em campo e, conforme proposta do presente estudo, há a possibilidade 

de realizar parte significativa do trabalho em ambiente virtual, poupando tempo e enriquecendo 

o levantamento com uma maior quantidade de informações disponíveis para análise. 

 

A avaliação dos valores dentro das categorias de cada parâmetro de classificação pode ser feita 

por meio de tabelas (Bieniawski, 1989). Para a avaliação dos parâmetros resistência à 

compressão uniaxial da rocha, RQD e espaçamentos das descontinuidades são propostos 

gráficos (Bieniawski, 1989) e equações (Irigaray et al., 2003). Os gráficos são especialmente 

úteis, uma vez que suprimem a impressão de mudanças abruptas entre as categorias e 

principalmente para aplicação nos casos onde a caracterização se encontra no limite entre duas 

categorias. As equações diminuem ainda mais a impressão na escolha do valor ideal dentro de 

cada categoria para caracterizar os parâmetros do maciço rochoso. Irigaray et al. (2003) 

propõem equações baseadas nos gráficos apresentados por Bieniawski (1993), que são os 

mesmos gráficos apresentados em Bieniawski (1989). Segundo os autores as equações 

propostas se encaixam bem aos gráficos propostos por Bieniawski (1989, 1993). 

 

Por meio do processamento das imagens capturadas com drone é possível obter três dos seis 

parâmetros utilizados no RMR aplicado: RQD, espaçamentos das descontinuidades e 

orientação das descontinuidades. A seguir são apresentadas as formas de avaliação destes 

parâmetros. 

 

O RQD, acrônimo de rock quality designation, foi proposto por Deere et al. (1967) para 

caracterização de testemunhos de sondagem para classificar rochas, com aplicações em túneis. 

Segundo Deere e Deere (1989) as versões anteriores a 1967 não continham a concepção para 

ser aplicada por profissionais de engenharia e geologia, visto que foi o conceito do RQD foi 

originalmente proposto em 1963. Publicações posteriores foram compiladas em um relatório 

completo publicado em 1969. 
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Visto a limitação de aplicação do RQD apenas para testemunhos de sondagem, Palmstrom 

(2005) propôs uma adaptação do método para uso em afloramentos. O autor apresenta duas 

equações (Equações 3.1 e 3.2) para a correlação entre RQD e o parâmetro Jv (índice volumétrico 

de juntas): 

 

𝑅𝑄𝐷 = 110 − 2,5𝐽𝑉 ( 𝐽𝑉 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 4 𝑒 44);  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑐ú𝑏𝑖𝑑𝑜              (3.1) 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3,3𝐽𝑉;  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜                                  (3.2) 

 

A Figura 2.1 ilustra os limites assumidos e as equações supracitadas para a correlação entre 

RQD e Jv. 

 

O parâmetro Jv é definido como o número de interseção de descontinuidades em um volume de 

1 m³ e corresponde à medida tridimensional da densidade de descontinuidades, ou juntas. Jv é 

melhor aplicado quando há ocorrência de famílias de descontinuidades bem definidas e, por 

isso, descontinuidades aleatórias não são incluídas na contagem (Equação 3.3). O Jv pode ser 

expresso pelas equações 3.3 e 3.4, sendo que nesta última Palmstrom (1982) propôs que as 

descontinuidades aleatórias pudessem ser consideradas para a contabilização de Jv. 

 

Jv =  
1

S1
+

1

S2
+

1

S3
+ ⋯ 

1

Sn
, Palmstrom (1974)                 (3.3) 

onde, S1, S2, S3 e Sn são os espaçamentos médios de cada família de descontinuidade 

 

Jv =  
1

S1
+

1

S2
+

1

S3
+ ⋯ 

1

Sn
+

Nr

(5√𝐴)
, (Palmstrom, 1982)                (3.4) 

onde Nr é o número de descontinuidades aleatórias na localização real e 𝐴 é a área em m2.  
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Figura 3.2 – Limites para as variações comuns entre RQD e JV e equações propostas 

(modificado de Palmstrom, 2005). 

 

Outra proposta para obtenção de RQD foi apresentada por Priest e Hudson (1976) segundo uma 

equação matemática que considera a frequência das descontinuidades () por metro (Equação 

3.5). Trata-se de um resultado analítico onde é aplicada a função densidade de probabilidade 

exponencial negativa às distâncias entre fraturas num furo de sondagem na equação original do 

RQD (Deere et al., 1967). 

 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒−0,1𝜆(1 + 0,1𝜆)         (3.5) 

 

Os resultados das análises de campo desenvolvidas por esses autores indicaram que uma 

distribuição exponencial negativa para os valores de espaçamento das descontinuidades possui 

boa aproximação em relação ao padrão real de distribuição de descontinuidades no maciço. Os 

autores reiteram que para a obtenção de uma precisão razoável é necessário que o comprimento 

total da linha de descrição seja de pelo menos cinquenta vezes o espaçamento médio das 

descontinuidades. 
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Os demais parâmetros geométricos adotados no sistema RMR, os quais também podem ser 

obtidos por meio do processamento de imagens capturadas por drone, são: espaçamento entre 

as descontinuidades e orientação das descontinuidades. As descrições de ambos foram 

apresentadas no item 2.1.2 (Caracterização geométrica de descontinuidades). 

 

3.2.2. Slope Mass Rating (SMR) 

 

O método SMR (Slope Mass Rating) é uma extensão do sistema RMR e foi proposto por 

Romana (1985) para aplicação em taludes e é recomendado pelo próprio Bieniawski (1989). 

Segundo Romana et al. (2015), a definição quantitativa detalhada dos fatores de correção 

aplicados ao RMR básico (RMRb) é uma das vantagens do SMR. Os autores notam que o RMR 

(Bieniawski, 1989) já apresentava fatores para correção deste sistema aplicados a taludes. 

Porém, segundo eles, tal correção é praticamente impossível de ser usada visto a vasta faixa de 

valores de correção propostos por Bieniawski (1989), com correções de 0 até 60 pontos em um 

máximo de 100. 

 

O SMR é calculado utilizando-se quatro fatores de correção aplicados ao RMRb, os quais 

dependem da relação existente entre descontinuidades que afetam o maciço rochoso e o talude 

e métodos de escavação do talude (Romana, 1985). O cálculo é dado pela seguinte expressão 

(Equação 3.6): 

 

SMR = RMRb + (F1xF2xF3) + F4                   (3.6) 

 

Onde: 

 

F1 está relacionado ao paralelismo (A) entre a direção do mergulho (dip dir.) da 

descontinuidade e o ângulo de mergulho (dip) do talude (ver Tabela 3.1); 

 

F2 relaciona-se à probabilidade da resistência ao cisalhamento da descontinuidade e depende 

do ângulo de mergulho da descontinuidade (B=j), para ruptura planar. Para rupturas por 

tombamento deve-se adotar o valor de 1,0 para F2 (Tabela 3.1); 

 

F3 depende da relação entre os ângulos de mergulho do talude, s, e da descontinuidade, j 

(ver C na Tabela 3.1). Trata-se do parâmetro originalmente proposto por Bieniawski (1989) 

como correção ao RMRb para aplicações em taludes. Ele expressa a probabilidade de 
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afloramento da descontinuidade da face do talude para rupturas planares (Romana, 1993); 

 

F4 é o parâmetro de correção relacionado ao método de escavação do talude (Tabela 3.1). 

 

Romana et al. (2015) apresentam adaptações e novas aplicações do SMR inicialmente proposto 

por Romana (1985), sem modificações substanciais no método original, dentre as quais se 

destaca: aplicação em maciços rochosos heterogêneos e anisotrópicos, taludes altos e aplicações 

por meio de projeções estereográficas. 

 

O próprio Romana (1993) e, posteriormente, Tomás et al. (2007) propuseram funções contínuas 

para a computação dos parâmetros F1, F2 e F3, nas quais são adotados os mesmos parâmetros 

A, B e C já apresentados na Tabela 3.1. Tomás et al. (2012) propõe representações gráficas, 

por meio de ábacos, para a aplicação do SMR. Ambas as propostas se apresentam como recurso 

principalmente aos casos cujos valores encontram-se nas bordas entre categorias. 

 

Os parâmetros de correção segundo o SMR podem ser em sua maioria avaliados por meio 

análise virtual, a partir do processamento das imagens aéreas ou terrestres. Salvo o parâmetro 

F4, referente ao método de escavação aplicado no maciço, o qual pode ser feito por meio da 

análise virtual ou pelo resgate do histórico de escavações realizadas no maciço, caso esse exista. 

  



26 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros de correção utilizados no SMR (modificado de Romana, 1985 e  

Anbalagan et al., 1992) 

 

 

3.2.3. Q-Slope 

 

Q-slope é uma classificação geomecânica de taludes rochosos baseado em 412 estudos de caso 

desenvolvidos na Ásia, Austrália, América Central e Europa (Bar e Barton, 2017). Esse método 

foi desenvolvido para suplementar o Q-system de Barton et al. (1974) e pode ser aplicado aos 

mais diversos tipos de rocha, como por exemplo basalto, tufo, diorito, granito, arenito, argilito, 

conglomerado, itabirito, brecha sedimentar, xisto, filito, gnaisse, quartzito e outros. Dentre os 

estudos de caso foram realizadas retro análises em taludes contendo desde simples rupturas 

planas condicionadas por uma única descontinuidade a complexos mecanismos de ruptura, 

como rupturas rotacionais complexas que incluíam escorregamento ao longo de 

descontinuidades e cisalhamento através de pontes de rochas intactas em maciços rochosos (Bar 

e Barton, 2017). 

P A |j - s| > 30° 30-20° 20-10° 10-5° < 5°

T |j - s-180|

W |i - s|

P/T/W F1 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

P/W B |j| ó |i| < 20° 20-30° 30-35° 35-45° > 45°

P/W F2 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

T 1.00

P C j - s > 10° 10-0° 0° 0-(-10°) <(-10°)

W i - s

T j + s < 110° 110-120° > 120° - -

P/T/W F3 0 -6 -25 -50 -60

+15 0

+10 -8

+8

P: ruptura planar; T: tombamento; W: ruptura em cunha. j: direção de mergulho da descontinuidade;

s: direção de mergulho do talude; i: direção de mergulho da linha de interseção de duas famílias de

descontinuidades; j: mergulho da descontinuidade; i: ângulo do plunge da linha de interseção de

duas famílias de descontinuidade; s: mergulho da face do talude. 

Tipo de 

ruptura

Muito 

desfavorável

Métdo de Escavação (F4)

Talude natural

Presplitting

Detonação controlada

Detonação ou mecânica

Detonação sem controle

Muito 

favorável
Favorável Normal Desfavorável
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O propósito principal do método é permitir que a estabilidade dos taludes escavados em rochas 

seja avaliada em campo, durante a escavação, subsidiando a realização de ajustes do ângulo dos 

taludes a medida que as condições do maciço rochoso se tornem mais visíveis (Barton e Bar, 

2015). O método também pode ser aplicado em rochas fracas (softer and weaker rocks), 

conforme demonstrado por Bar et al. (2016) em projetos desenvolvidos na Austrália. Em 

taludes altos, onde há uma combinação de zonas de baixa qualidade com zonas de alta 

qualidade, o Q-slope provavelmente não seja aplicável, visto que para o uso do método em 

taludes altos, em geral acima de 50 m, deve-se considerar uniformidade das unidades litológicas 

e da qualidade do maciço rochoso (Bar e Barton, 2017). 

 

O método Q-slope emprega uma fórmula (Equação 3.7) com os mesmos seis índices 

apresentados pelo original Q-system, porém com algumas adaptações quanto à caracterização, 

visando a aplicação em taludes para os índices Jwice e SRFslope, e a inserção do fator-O, 

relacionado à orientação da descontinuidade. 

 

𝑄slope =
RQD

𝐽𝑛
× (

𝐽r

𝐽a
)

O
×

𝐽𝑤𝑖𝑐𝑒

SRF𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
                    (3.7) 

 

Onde: 

RQD: Rock Quality Designation; 

Jn: índice da quantidade de famílias de descontinuidades; 

Jr: índice de influência da rugosidade das paredes da descontinuidade; 

Ja: índice de influência da alteração da descontinuidade; 

O: fator-O, avalia a orientação da descontinuidade; 

Jwice: índice de redução em relação às condições ambientais e geológicas; 

SRFslope: (acrônimo de Strength Reduction Factor) índice da influência do estado de tensões 

no maciço. 

 

Dentre os seis parâmetros supracitados, quatro, além do fator-O, podem ser avaliados em 

ambiente virtual após o processamento de imagens capturadas com drone, conforme foco do 

presente estudo. Dessa forma, serão apresentadas a seguir as descrições destes quatro 

parâmetros e do fator-O, segundo Bar e Barton (2017). 
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O RQD, conforme já apresentado anteriormente no Item 3.2.1 (Sistema RMR – Rock Mass 

Rating), pode ser obtido por correlações com os parâmetros Jv (Palmstrom, 1974 e 1982) e  

(Priest e Hudson, 1976). O número Jn resulta da avaliação do número de famílias de 

descontinuidades e as condições de faturamento. O fator de orientação da descontinuidade, ou 

fator-O, fornece o ajuste da orientação para a descontinuidade no talude e deve ser aplicado à 

descontinuidade mais desfavorável. O parâmetro Jwice é uma melhoria do parâmetro Jw, original 

do Q-system, pois considera o fato de que os taludes estão expostos a elementos geológicos e 

ambientais por um longo tempo. O fator de redução da resistência, SRFslope, é subdivido em três 

fatores SRFa, SRFb e SRFc, os quais devem ser avaliados para o maciço e posteriormente 

considerado o mais adverso dentre os três para a contabilização do valor de Q-slope. O SRFa 

descreve as condições físicas do maciço, como presença significativa de material 

transportado/acumulado no pé do talude, perturbação por detonação e ocorrência de rupturas, 

dentre outros. O SRFb descreve condições de resistência e tensão por meio da estimativa da 

razão entre resistência à compressão uniaxial (UCS, acrônimo de unconfined compressive 

strength) e a tensão máxima principal (1), onde as condições do talude são mais críticas com 

o aumento da altura e consequente aumento da tensão, por exemplo. E por último, o SRFc avalia 

a presença de grandes descontinuidades como falhas, zonas de fraqueza e enxames de juntas, 

que em geral apresentam características singulares e propriedades geomecânicas 

consideravelmente diferentes das demais porções do maciço rochoso. 

 

Cabe destacar que a fórmula do Q-slope pode ser analisada aos pares, divididos em três, 

conforme será apresentado a seguir. 

 

O par RQD/Jn está relacionado ao grau de faturamento do maciço rochoso e fornece uma 

estimativa do tamanho dos blocos. Na sequência, o par Jr/Ja se refere à resistência ao 

cisalhamento da descontinuidade; e é uma estimativa da tangente do ângulo de atrito, se 

necessário, pode ser aplicado a cada plano de cunhas potencialmente instáveis. Por último, o 

par Jwice/SRFslope permite a avaliação do ambiente geotécnico no qual o maciço rochoso está 

inserido segundo fatores externos e tensão. As tabelas que apresentam as descrições dos 

parâmetros apresentados na fórmula do Q-slope estão contidas no Anexo A. 

 

A partir do valor de Q-slope é possível obter sua correlação com o ângulo máximo do talude 

para condições estáveis, segundo a seguinte fórmula (Equação 3.8): 
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𝛽 = 20𝑙𝑜𝑔10𝑄𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 + 65°                     (3.8) 

 

De acordo com Bar e Barton (2017), os valores de Q-slope podem ser relacionados aos ângulos 

máximos para os quais os taludes são estáveis conforme apresentado na Tabela 3.2, baseando-

se nos resultados das retro análises realizadas para os 412 estudos de caso (Gráfico 3.1 e Gráfico 

3. 2). 

 

Tabela 3.2 – Correlação dos valores de Q-slope e os ângulos de talude (Bar e Barton, 2017). 

Valor de Q-slope Ângulo do talude 

10 85° 

1 65° 

0,1 45° 

0,01 25° 

 

 

Gráfico 3.1 – Valores de Q-slope para os 412 estudos de caso (Bar e Barton, 2017). 
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Gráfico 3. 2 – Condições de estabilidade do maciço conforme valores de Q-Slope (Bar e 

Barton, 2017). 

 

Referente ao presente Item sobre as Classificações Geomecânicas é importante destacar que 

parte dos parâmetros das classificações está aberta à interpretação em campo e, por isso, o 

resultado final da classificação pode variar para um mesmo maciço rochoso. Porém, os métodos 

de classificação geomecânica são uma excelente ferramenta para setorização de porções críticas 

e estimativa de parâmetros, geometria dos taludes e condições gerais do maciço antes da etapa 

de ensaios de campo e laboratório que visam obter direta de parâmetros do maciço rochoso. 

Além disso, a inserção de novas tecnologias aos procedimentos tradicionalmente adotados nas 

classificações geomecânicas apresenta destaque visto a significativa otimização de tempo de 

coleta de dados e o registro de um grande volume de informações com qualidade para análise 

posterior. 
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O Item a seguir irá apresentar as técnicas adotadas na fotogrametria, com destaque aquelas por 

meio de imagens capturadas com drones, que permitem o uso imagens do maciço rochoso para 

processamento e geração de um modelo tridimensional que capacita a realização de análises em 

ambiente virtual e obtenção de dados, principalmente os geométricos, do maciço rochoso. 

 

3.3. FOTOGRAMETRIA APLICADA À GEOTECNIA 

 

Um desenvolvimento recente que vem sendo cada vez mais adotado nos mapeamentos de 

geologia de engenharia é o uso das aeronaves remotamente controladas. Essa tecnologia é 

conhecida de forma coloquial e generalizada pelo público como drone, cuja tradução do inglês 

é zangão. Segundo Granshaw (2020) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 

(DECEA, 2020), desde 2015, adota o termo técnico padronizado internacionalmente como 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) para se referir aos sistemas de aeronaves 

remotamente pilotadas. A International Civil Aviation Organization (ICAO) emprega o termo 

RPAS para veículos aéreos não tripulados utilizados com propósitos não recreativo por se tratar 

de um termo mais restritivo, excluindo aeronaves autônomas (principalmente militares), que 

podem ser gerenciadas em tempo real durante o voo (Granshaw, 2020). O mesmo autor informa 

que o termo UAV (do inglês Unmanned Aerial Vehicle) é amplamente aceito nos assuntos 

relacionados à Geomática. 

 

A International Civil Aviation Organization (ICAO, 2020) apresenta o termo drone como 

denominação aos UA (do inglês, unmanned aircraft) que geralmente pesam menos que 25 kg. 

Esse termo recorrentemente aplicado em memorandos e notas das duas últimas assembleias 

(ICAO, 2016 e 2019). 

 

Entretanto, as publicações recentes dentro das áreas de aplicação da geotecnia, geomorfologia 

e sensoriamento remoto, os termos UAV, drone e VANT são comumente adotados, sendo este 

último restrito às publicações em português e espanhol (Gruen, 2021; Tomás et al., 2020; 

Coelho, 2019; Micheletti et al., 2015; Colomina e Molina, 2014). O termo drone também é 

recorrentemente apresentado por Granshaw (2020).na 4ª edição do paper “Photogrammetric 

Terminology”, onde esse termo é descrito como coloquial, amplamente utilizado pelo público 

em geral, para UAV, UAS (do inglês, unmanned aircraft system) e RPAS, comumente adotados 

nos anos 1940 e 1950. Alguns softwares fotogramétricos utilizam o termo drone, como por 

exemplo DroneDeploy e OpenDroneMap. 
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O uso do drone como ferramenta para mapeamento remoto de descontinuidades permite a 

aquisição da orientação das descontinuidades, persistência, espaçamento, rugosidade da 

descontinuidade e até estruturas dúcteis como dobras podem ser caracterizadas (Stead e Wolter, 

2015). Estes autores ainda recomendam que, se possível, seja realizada a validação em campo 

das observações remotas. 

 

A captura de imagens para aplicação na fotogrametria pode ser realizada de modo terrestre ou 

aéreo. Segundo Salvini et al. (2017) as fotografias tiradas por drones, que se enquadram como 

fotografias aéreas, podem ser usadas para mapear todas das descontinuidades visíveis, 

independentemente de posição, atitude ou elevação em relação ao solo. 

 

A aerofotogrametria digital com aquisição de imagens por meio de drones, também chamada 

de Fotogrametria UVA (Salvini et al., 2020; Wang et al., 2019) tem se mostrado uma 

ferramenta cada vez mais útil em diversas aplicações, porém comumente nas áreas de 

topografia, cartografia, geomorfologia e modelagem de superfícies 3D (Mancini e Pirotti, 

2021). 

 

O uso do LiDAR (acrônimo do termo em inglês Light Detection and Ranging) para aplicações 

em geotecnia, como caracterização de maciços rochosos e estabilidades de taludes, é uma 

técnica mais consolidada, apresentada em vários estudos (Slob, 2010; Gigli and Casagli, 2011; 

Lato e Vöge, 2012; Abellán et al., 2014), mas que apresenta custos altos quando comparada à 

aerofotogrametria (Cao et al., 2019). Trata-se de uma ferramenta que tem a capacidade de 

capturar uma grande quantidade de dados em um tempo extremamente pequeno, sendo possível 

ser utilizada a partir de grandes distâncias (Tomás et al, 2020). Porém, a utilização de drone 

associado à fotogrametria SfM (acrônimo do termo em inglês Structure-from-Motion) é uma 

proposta mais recente e promissora, visto que é uma técnica que utiliza imagens obtidas de 

maneira mais livre, a partir de diversos ângulos de visada, com maior proximidade do objeto e 

fornecendo nuvens de pontos com grande precisão. A técnica SfM será apresentada no Item 

3.3.1 a seguir. 

 

Quando comparadas as aquisições aéreas por laser scanner (um tipo de sensor de alcance) e as 

imagens fotogramétricas aéreas, estas últimas apresentam grande vantagem, apresentando uma 

precisão até 4 vezes maior (100 pontos/m², enquanto um laser scanner fornece de 1 a 25 

pontos/m²), segundo Remondino et al. (2014). 
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Para o tratamento dos dados das descontinuidades em um ambiente virtual, optou-se pelo uso 

da fotogrametria por ser uma ferramenta consolidada para a obtenção de medidas precisas e 

interpretações por meio de fotografias aéreas. Sendo assim, este item tem por objetivo 

apresentar um breve histórico e princípios dessa técnica, principais métodos de levantamento e 

as áreas potenciais de aplicação da fotogrametria na geotecnia. 

 

3.3.1. Princípios da fotogrametria 

 

A palavra fotogrametria tem origem em três palavras de origem grega que significam: luz, 

descrição e medidas (Marchetti e Garcia, 1978). Segundo esses autores, a fotogrametria pode 

ser definida como “ciência e arte de se obterem medidas dignas de confiança por meio de 

fotografias”. De acordo com a American Society of Photogrammetry – ASP (1980), 

fotogrametria é definida como a arte, ciência e tecnologia de se obter uma informação fidedigna 

de objetos ou meio físico por meio de processos de gravação, medição e interpretação de 

imagens fotográficas ou padrões de radiação eletromagnética. 

 

O primeiro uso de fotografias para resolução de problemas de observação data de 1850, quando 

o oficial do exército francês, Aimé Laussedat, reconhecido como o pai da fotogrametria, 

realizou trabalhos práticos de fotografia aérea (Marchetti e Garcia, 1978). 

 

Para a compreensão do princípio da fotogrametria, Linder (2009) faz uma analogia às 

propriedades de visão humana, por meio das quais o ser humano tem a capacidade de estimar a 

distância entre ele e um objeto de uma maneira espacial. A todo instante o cérebro humano está 

gravando duas imagens ligeiramente diferentes captadas a partir dos olhos esquerdo e direito, 

e de acordo com o fato da perspectiva central dos olhos. Este mesmo princípio é adotado na 

fotogrametria para a obtenção de informações tridimensionais (3D) a partir de imagens 2D 

(fotos), o qual é denominado visão estereoscópica. A Figura 3.3 ilustra o princípio da visão 

estereoscópica aplicada à fotogrametria aérea. 

 

Em resumo, o principal recurso da fotogrametria é o cálculo de coordenadas 3D de qualquer 

objeto ou terreno a partir de qualquer ponto do objeto que esteja repetido em pelo menos duas 

fotos, denominadas par estereoscópico (Linder, 2009). 
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Figura 3.3 – Aplicação do princípio da visão estereoscópica na fotogrametria (modificado de 

Linder, 2009). 

A fotogrametria pode ser subdividida de acordo com os métodos de aquisição de fotos, os quais 

podem ser terrestres ou aéreos. Ser dado foco ao método aéreo, visto que uma das relevâncias 

do presente estudo é a aquisição de imagens aéreas em locais remotos ou em áreas que 

apresentem risco à atividade humana. 

 

3.3.2. Técnica SfM (Structure-from-Motion) 

 

Até 2014, as técnicas de fotogrametria não eram capazes de gerar nuvens de pontos 3D densas 

e detalhadas como os sensores de alcance e, consequentemente, os sensores se tornaram a 

tecnologia dominante para geração de nuvens 3D densas (Remondino et al., 2014). Os mesmos 

autores apontam que outro fator que contribuiu para a estagnação dos estudos sobre 

procedimentos automatizados de tecnologias fotogramétricas foi o fato de que muitos cientistas 

mudaram seus campos de pesquisa para laser scanning. Porém, melhorias significativas em 

hardwares e algoritmos (por exemplo, Structure-from-Motion (SfM) ou algoritmos de 

correspondência de imagens inovadores) estão tornando a fotogrametria uma tecnologia 
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competitiva e um ressurgimento de métodos automatizados de fotogrametria é algo evidente 

(Remondino et al., 2014). 

 

Recentemente, a fotogrametria apresentou-se como uma solução valiosa e confiável para o 

levantamento de dados 3D. Esse avanço se deve principalmente aos novos algoritmos e 

metodologias fornecidos pela comunidade acadêmica nos temas de orientação automatizada de 

imagens e geração de nuvem de pontos densa (Remondino et al., 2014; Hartmann et al., 2016; 

Gonzales-Aguilera et al., 2018). 

 

Structure-from-Motion (SfM) é uma técnica rápida, automática e de baixo custo para obtenção 

de dados 3D em alta resolução (Westoby et al., 2012; Micheletti et al., 2015), adequada para 

aplicação em áreas remotas e em projetos de baixo orçamento. Seus princípios são basicamente 

os mesmos utilizados na fotogrametria estereoscópica. Porém, ao invés do par de fotografias, a 

técnica SfM utiliza múltiplas fotografias e respectivas sobreposições como dados de entrada 

que possibilitam a obtenção de características de precisão a partir de modelos 3D (Westoby et 

al., 2012; Tomás et al., 2020). 

 

A fotogrametria pode ser utilizada por meio de diferentes técnicas, as quais incluem, como parte 

do processamento dos dados, o levantamento da localização e orientações da câmera para cada 

foto. Entretanto, uma das vantagens da fotogrametria SfM se deve ao fato de que ela dispensa 

essa etapa do processamento dos dados, uma vez que tais informações são coletadas 

automaticamente (Westoby et al., 2012). 

 

Westoby et al. (2012) tratou o método de fotogrametria SfM como uma técnica emergente, até 

então pouco utilizada dentro das geociências e com poucas avaliações quantitativas sobre a 

qualidade dos produtos de terreno derivados dessa técnica. Desde então, a aplicação da 

fotogrametria SfM mostrou-se mais presente nos estudos acadêmicos e de grande interesse por 

parte da comunidade de geomorfologia e sensoriamento remoto (Westoby et al., 2012; 

Micheletti et al., 2015; Gruen, 2021). 

 

A total automatização do processo de reconstrução da cena 3D, desde a identificação e extração 

dos pontos de correspondência até a reconstrução precisa da geometria da cena, é uma vantagem 

clara da fotogrametria SfM em relação à fotogrametria convencional (Westoby et al., 2012). 
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Na fotogrametria convencional, a geometria da cena é construída a partir de uma rede de alvos 

que possuem posições 3D previamente conhecidas. 

 

A aplicação da fotogrametria em ambiente digital é realizada por meio de técnicas que geram 

nuvens de pontos 3D obtidas pelo cálculo de equações de colinearidade, a qual estabelece uma 

relação matematicamente rigorosa entre imagem e objeto, a partir de um elevado número de 

pontos conjugados. Esses pontos são identificados durante a fase de correlação automática de 

um conjunto de imagens sobrepostas que foram adquiridas de modo não estruturado (Westoby 

et al., 2012; Tomás et al. 2020).  

 

A análise das nuvens de pontos 3D fornece informações geométricas da superfície de um talude 

e possui grande utilidade na geotecnia, uma vez que permite a identificação da orientação, a 

quantidade, o espaçamento, a persistência, a rugosidade e outras propriedades das 

descontinuidades presentes no maciço rochoso (Tomás et al. 2020). 

 

Atualmente há diversos de softwares livres e comerciais para o processamento da fotogrametria 

digital. Um software comercial, amplamente utilizado é o Agisoft Metashape (Agisoft LLC, 

2021). Como exemplos de softwares livres, tem-se o MeshLab 2021.05 (MeshLab, 2021) e o 

E-Foto (E-Foto, 2021). 

 

3.3.3. Aquisição de imagens 

 

Atualmente, a fotogrametria digital é uma técnica intimamente relacionada aos campos de 

ciência da computação, como processamento de imagens, identificação de padrões e operações 

com ferramentas semiautomáticas e automáticas. O uso de levantamento aéreo automatizado e 

com tomada de imagens bem próxima ao alvo, na fotogrametria digital, vem se tornado uma 

ferramenta potente e de ampla aplicação para modelagem topográfica tridimensional (Westoby 

et al., 2012). 

 

Para a aquisição de fotos, diversos tipos de câmeras podem ser utilizados. Porém, para a técnica 

SfM, as câmeras digitais SRL (do inglês Single Lens Reflex) equipadas com lente de foco fixo 

são mais indicadas, visto que geram dados mais precisos e uma vez que configurações de zoom 

amplamente variadas podem causar dificuldades (Shortis et al., 2006; Sanz-Ablanedo et al., 

2012; Micheletti et al., 2015). 
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Tratando-se de fotogrametria aérea digital, as imagens utilizadas para a construção da nuvem 

de pontos 3D podem variar conforme a altura de voo, taxa de sobreposição, resolução da 

câmera, horário do voo e orientação da câmera em relação ou objeto. Essas propriedades de 

aquisição de imagens são descritas a seguir. 

 

 Altura de voo 

 

A altura do voo tem influência significativa na qualidade de informações registradas nas 

imagens e, por isso, deve ser um parâmetro bem avaliado e definido conforme objetivo ser dado 

ao uso da fotogrametria. Quanto maior a altura do voo, maior a área de cobertura, porém menor 

é o GSD (do inglês, Ground Sample Distance), o qual corresponde ao tamanho do pixel em 

unidades de espaço do objeto, apresentado em cm/ pixel (Granshaw, 2020). O GSD deve ser 

avaliado para cada projeto, a depender dos objetivos. 

 

Estudos para feições de maior detalhe, como no caso de levantamento de descontinuidades em 

afloramentos, necessitam de voos a alturas mais baixas, como por exemplo, 10 m. Entretanto, 

deve-se ressaltar que voos em alturas inferiores a 30 m apresentam riscos relacionados à 

segurança da missão do voo, uma vez que neste campo de atuação pode haver árvores, linhas 

de transmissão, torres, entre outros objetos (Figueiredo e Figueiredo, 2018). Outro fator 

relevante para voos em baixas alturas está relacionado ao tempo e custo operacional do 

processamento das imagens, visto a grande quantidade de imagens adquiridas, uma vez que o 

GSD é menor devido à proximidade em relação ao objeto. 

 

É oportuno que o drone possua um sistema anticolisão integrado, visando maior segurança para 

aquisições próximas a taludes. Ressalta-se que, em geral, a altura do voo não é apresentada 

pelos autores em suas publicações. 

 

 Taxa de sobreposição 

 

A sobreposição das fotos ocorre longitudinal e lateralmente e é necessária para que sejam 

gerados os pares estereográficos das imagens que irão possibilitar a visualização 3D do objeto. 

Quanto maior a taxa de sobreposição entre as imagens capturadas, maior a quantidade de pontos 

de semelhança entre as imagens o que, consequentemente, subsidiará a geração de modelos 3D 
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mais fidedignos. Entretanto, quanto maior a quantidade de imagens, maior será o tempo de 

processamento dos dados. 

 

Para aplicações da aerofotogrametria digital tradicional a partir de imagens adquiridas com 

drones são adotadas altas taxas de sobreposições frontais de 80% e laterais entre 60-80% para 

compensar a instabilidade da aeronave (Haala et al., 2013; Colomina e Molina, 2014) e 

sobreposições em ambas as direções entre 70-95% (Harwin e Lucieer, 2012, Francioni et al., 

2019). Altas taxas de sobreposição são importantes para a reconstrução de modelos 3D precisos 

a partir de nuvens de pontos densas. 

 

Já para a técnica de fotogrametria SfM há a necessidade de um alta taxa de sobreposição para 

cobrir toda a geometria do objeto ou da cena de interesse a partir de múltiplos pontos de vista, 

premissa a qual originou o termo: “estrutura derivada de um sensor em movimento” (Micheletti 

et al., 2015), conforme é exemplificado na Figura 3.4. Viana (2021) sugere uma sobreposição 

entre 70 e 90 % para que sejam obtidas precisões decimétricas. 

 

 

Figura 3.4 – Exemplo de aquisição de imagens para utilização da técnica SfM  

(Modificado de Micheletti et al., 2015). 

 

Característica ou cena de interesse
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 Resolução da câmera e distância focal 

 

Em geral, os drones destinados a consumidores para uso semiprofissional já possuem câmera 

fotográfica tipo RGB acoplada ao equipamento. Os drones profissionais, normalmente, 

possuem a flexibilidade para instalação de diferentes tipos de sensores, como câmeras métricas, 

LiDAR, câmeras térmicas, dentre outros (Colomina e Molina, 2014; Tomás et al., 2020), a 

depender o objetivo do projeto, sendo possível realizar a troca do sensor. 

 

Atualmente, as câmeras digitais utilizadas em voos com drones para mapeamento geotécnico e 

sensoriamento remoto possuem entre 14 MP e 24 MP de resolução (Tomás et al., 2020; Coelho, 

2019; Colomina e Molina, 2014). Câmeras com resoluções maiores podem ser usadas, porém 

elas possuem maior peso e por isso exigem que o voo seja realizado em um drone que suporte 

tal carga e execute o voo em um tempo hábil para levantamento das informações necessárias. 

Uma câmera de 60 MP pode pesar quase 2 quilos, enquanto uma câmera de aproximadamente 

24 MP pesa 350 gramas (Colomina e Molina, 2014). 

 

Outro parâmetro importante a ser avaliado na etapa de planejamento de voo e aquisição de 

imagens é distância focal da câmera, que se trata da distância entre onde a luz converge e o 

sensor dentro da câmera (Figura 3.5), onde f é a distância focal. Conforme a distância focal 

aumenta, o campo de visão da câmera se torna mais estreito. Inversamente, quanto menor a 

distância focal, maior o ângulo de visão. 

 

 

Figura 3.5 – Esquema para mostrar a influência das distâncias focais, f1 e f2, em relação ao 

campo de visão sobre o objeto. 

f1

sensorobjeto

f2

câmera
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A distância focal de 15 mm elimina o efeito olho de peixe das bordas das fotos capturadas 

(Tomás et al., 2020). Ou seja, distâncias focais menores que 15 mm podem gerar distorções 

significativas nas imagens. 

 

Em geral, as câmeras possuem um range de distância focal dentro do qual é possível trabalhar 

por meio do uso de diferentes lentes. Para a aerofotogrametria é importante adotar uma distância 

focal fixa e conhecida (Remondino et al., 2014). Cabe ressaltar que, nesse sentido, adotar 

elevadas taxas de sobreposição é uma prática relevante, visto que as distorções das imagens, 

que geralmente ocorrem nas extremidades, podem ser compensadas nos pares de imagens 

correspondentes. 

 

 Horário do voo 

 

No planejamento do voo é importante programar o horário para realizar a missão. A melhor 

iluminação para capturar imagens de faces rochosas é em momentos nublados do dia ou quando 

o sol estiver abaixo da linha do horizonte (Krosley et al., 2006). Esse cuidado deve ser tomado 

porque uma face de rocha diretamente iluminada pelo sol cria áreas escuras sob proeminências 

intensamente iluminadas. Além disso, as sombras podem mudar entre as capturas de imagem 

os diferentes pares de fotos, o que pode gerar erros ou dificultar o processamento de pontos de 

semelhança entre as fotos. 

 

 Orientação da câmera em relação ao objeto 

 

As fotos podem ser tomadas a partir de posições azimutais (perpendiculares) ou oblíquas. Em 

geral, as fotos obtidas a partir de aviões ou VANT são capturadas a partir da posição azimutal. 

Os drones, que são equipamentos menores e, muitas vezes, portados de dispositivos anticolisão, 

permitem aquisição de fotos bem próximo ao alvo e a partir de posições oblíquas, em geral, 

paralelas à face do talude. 

 

Por meio da técnica SfM, a utilização de fotos obtidas a partir de diferentes orientações da 

câmera pode ser usada conjuntamente para gerar a nuvem de pontos 3D (Tomás et al., 2020). 

 

Após a aquisição das imagens, a etapa subsequente se dá pelo processamento das imagens em 

software especializado para a extração de uma nuvem de pontos codificados por cores em alta 
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resolução para representar o objeto, motivo pelo qual a aquisição de imagens de alta qualidade 

é um fator crítico (Micheletti et al., 2015). 

 

Cabe ressaltar que atuação profissional do drone deve estar em conformidade com a Legislação 

Brasileira, a qual é regulamentada pelos seguintes órgãos: Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL, 2021), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2017) e 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA, 2020). 

 

3.3.4. Aplicação da aerofotogrametria com drone em estudos geotécnicos 

 

A aplicação da fotogrametria digital, terrestre ou aérea, em atividades relacionadas à geotecnia 

está geralmente relacionada à caracterização de descontinuidades (Salvini et al., 2020; 

Greenwood et al., 2016; Salvini et al., 2015; Sturzenegger et al., 2011; Krosley et al., 2006; 

Sturzenegger and Stead, 2009a), análises de estabilidade ou cinemáticas de taludes rochosos 

(Tomás et al., 2020; Haneberg, 2008) e deslizamentos (Eiras et al., 2021; Greenwood et al., 

2016; Take, 2015; Turner et al., 2015; Niethammer et al., 2012). Outra relevante aplicação, 

segundo Tomás et al. (2020) e Riquelme et al. (2016), é a utilização de informações geométricas 

da superfície do objeto ou terreno, obtidas por meio da nuvem de pontos 3D, para aplicação em 

classificações de maciços rochosos. 

 

A utilização de drone para levantamentos em aerofotogrametria, quando comparados a outros 

métodos para aquisição de dados, destaca-se principalmente pelas seguintes vantagens: baixo 

custo, otimização de tempo, precisão e trabalhos de campo curtos (Wang et al., 2019). Além 

disso, a aplicação da técnica SfM apresenta grandes vantagens quando comparada às técnicas 

tradicionais de mapeamento com uso de bússola ou por meio de LiDAR, conforme destacado 

por Tannant (2015) nos seguintes pontos: 

 otimização do tempo em campo proporciona mais tempo para interpretação e análise virtual 

dos dados; 

 viabilidade de trabalhos em locais que apresentam riscos às equipes ou locais com difícil acesso 

ou inacessíveis; 

 o trabalho de campo apresenta menor impacto na rotina das minas; 

 registros permanentes por meio dos arquivos fotográficos das condições de face dos taludes e 

estágios de escavação; 
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 os modelos digitais gerados a partir da fotogrametria possuem grande precisão e podem ser 

utilizados para análise virtual; 

 os modelos fornecem representações precisas e realistas da persistência e orientação das 

descontinuidades; 

 tendências geológicas e estruturais que não são obvias devido à proximidade do talude podem 

ser notadas a partir da análise virtual. 

 

Outra vantagem que merece destaque é a garantia de maior objetividade dos dados e baixo erro 

de amostragem, visto que a janela de descrição do método convencional com bússola e trena é 

limitada a certas áreas do afloramento (Peñuela et al., 2019). Neste estudo os autores 

apresentam que a quantidade de medidas obtidas por meio da análise virtual da nuvem de pontos 

3D é superior a 3 vezes a quantidade de medidas feitas pelo método convencional. 

 

Entretanto, algumas desvantagens apresentadas pela aquisição de imagens por 

aerofotogrametria com drones devem ser destacadas: 

 a autonomia do voo do drone está diretamente condicionada pela bateria. Em média, os drones 

para consumo tem autonomia de 20 minutos por bateria; 

 presença de vegetação. Além de esconder feições do talude, a vegetação pode gerar sombras no 

maciço que também eliminam a possibilidade de captura de informações nesses locais. 

Gruszczyński et al. (2017) apresentam um método para subtração de vegetação baixa de nuvens 

de pontos 3D geradas a partir de imagens adquiridas com drone. Os autores informam que o 

método apresentou melhor resultado com os dados adquiridos com drone quando comparados 

àqueles obtidos a partir de laser escâner terrestres (TLS – terrestrial laser scanning). Cabe 

destacar que esse método é útil para trabalhos cujo objetivo principal é a obtenção da geometria 

do relevo. Em relação à obtenção de características do maciço, as informações não são obtidas 

após a subtração da vegetação do modelo; 

 diferentes intensidades de luz nos pares estereográficos de fotos. Trata-se de um ponto de 

atenção para o processamento das imagens. Porém, visto que a aquisição com drone em geral é 

realizada em alguns minutos, as diferenças de intensidade tendem ser menos representativas; 

 incompatibilidade de acesso a equipamentos de topografia em áreas inacessíveis onde o 

levantamento foi realizado com drone. 
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Uma das aplicações frequentemente utilizadas a partir dos modelos 3D gerados por técnicas de 

fotogrametria é o uso de nuvens de pontos para a extração de dados do maciço rochoso como 

orientação, espaçamento, persistência e rugosidade (Tomás et al., 2020; Li et al., 2019; 

Riquelme et al., 2018, Riquelme et al., 2015; Riquelme et al., 2014; Anai et al., 2012; Gigli e 

Casagli, 2011). Para essa atividade é comumente usado o software CloudCompare, porém há 

outros softwares que fornecem diversos recursos de análise dos dados a partir de nuvem de 

pontos, como DSE (Riquelme et al. 2014, 2015 e 2018) e o software Virtual Reality Geological 

Studio (VRGS - VRGeoscience Limited, Inglaterra, https://www.vrgeoscience.com/). Um 

compilado sobre o estado da arte sobre a extração automática de descontinuidades em maciços 

rochosos por meio de modelos de superfície tridimensionais é apresento por Battulwar et al. 

(2021).  

 

Recentemente estão sendo desenvolvidos estudos sobre análises de estabilidade de taludes 

rochosos por meio da fotogrametria UAV, utilizando-se a técnica SfM (Tomás et al., 2020; 

Wang et al., 2019). Em ambos os trabalhos, os planos das descontinuidades são identificados a 

partir de algoritmos de detecção de formas nas nuvens de pontos 3D. Em etapa posterior, foram 

realizadas análises de estabilidade em softwares como RocPlane e SWedge, ambos os softwares 

de análise 2D da Rocscience (Tomás et al., 2020) e análise de estabilidade 3D pelo software 

GeoSMA-3D (Wang et al., 2019), considerando-se o potencial de ocorrência de rupturas em 

planos de descontinuidades. 

 

Carter et al. (2018) utilizaram a fotogrametria UAV para estudos de estabilidades em falésias. 

Para a aquisição de imagens foram utilizados dois tipos de drone: turbo ACE matrix multi-rotor 

quadcopter e DJI Inspire, portados com câmeras de 24 e 12 megapixels, respectivamente. O 

modelo da ACE é maior que o DJI e, por isso, mais resistente aos fortes ventos do local. Os 

autores pontuam que a utilização de drone foi extremamente relevante para o estudo, visto que, 

com esses equipamentos, foi possível obter imagens das bases das falésias, próximo ao nível 

do mar, mesmo em condições de altas ondas condicionadas pelos fortes ventos. Eles ainda 

ressaltaram que a aquisição de dados nesse local seria inviável por meio de barcos. Obteve-se 

sucesso em relação aos resultados de aquisição de imagens de alta qualidade e precisão com 

drone, apesar das condições climáticas desfavoráveis, principalmente devido aos fortes ventos.  

 

Salvini et al. (2020) avaliaram o uso da fotogrametria UAV a distâncias de 10 m, 20 m e 30 m 

para caracterizar a rugosidade de descontinuidades (fator JRC - Joint Roughness Coefficient), 

https://www.vrgeoscience.com/
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comparando os resultados com as informações coletadas a partir da caracterização em campo 

pelos métodos tradicionais de mapeamento e a partir de escaneamento de laser terrestre. O 

estudo demonstrou que por meio de uma nuvem de pontos, suficientemente densa e precisa, foi 

possível ter sucesso na caracterização da rugosidade em perfis iguais ou maiores que 60 cm 

para imagens com GSD (Ground Sample Distance) menor que 3 mm/ pix. Para perfil com 

comprimento menores que 60 cm, os autores recomendam o uso da técnica convencional de 

campo para caracterização do JRC. Eles ainda ressaltam que o comprimento mínimo para a 

caracterização por meio da fotogrametria UAV depende de vários fatores, como por exemplo, 

a resolução da câmera, precisão da orientação externa, as condições de exposição do 

afloramento e o tipo de rocha, não se limitando a essas variáveis. 

 

Outros estudos relacionados à aquisição de dados geométricos de maciços rochosos por meio 

de fotogrametria UAV para fins geotécnicos são apresentados por Lianheng et al. (2020), 

Papathanassiou et al. (2020), Buyer et al. (2020), Francioni et al. (2019), Coelho (2019), 

Francioni et al. (2018) e Salvini et al. (2017). 
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA 

 

O presente item visa apresentar métodos e materiais que viabilizaram a proposição da 

metodologia para a extração automatizada de elementos estruturais a partir dos modelos 3D dos 

taludes estudados. 

 

Como atividades gerais constituintes das etapas deste trabalho, foram realizadas: atividades de 

campo (aquisição de imagens aéreas digitais com drone, levantamento de dados estruturais e 

características dos maciços rochosos) e atividades computacionais para a aplicação da 

fotogrametria e para a extração automatizada de elementos estruturais dos maciços rochosos. 

 

Essas atividades estão contidas a seguir nos itens referentes a cada etapa do método proposto, 

o qual terá seus procedimentos apresentados na forma de fluxograma no Item 5.3. 

 

As duas áreas de estudos, Talude do Corpo de Bombeiros (CB) e Talude da Rodovia MG-030 

(MG-030), apresentam taludes com condições geométricas distintas, resultando em diferentes 

padrões de planejamento e execução dos voos, os quais serão apresentados a seguir. 

 

4.1. AEROFOTOGRAMETRIA DIGITAL COM DRONE 

 

A etapa do trabalho referente à aerofotogrametria digital inicia-se pela escolha dos 

equipamentos e execução de voos para aquisição de imagens (fotografias). Na sequência, em 

softwares específicos, é realizada a atividade de processamento das imagens para gerar o 

modelo fotogramétrico tridimensional (3D) do maciço rochoso. 

 

Por meio do modelo 3D do maciço rochoso é possível realizar a interpretação de dados 

estruturais, medir distâncias com confiabilidade e precisão, dentre outras possibilidades. 
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Para a aplicação da técnica de aerofotogrametria digital são necessários os seguintes passos, 

que se inicia pela definição dos equipamentos a serem utilizados na aquisição das imagens, o 

planejamento do voo, a aquisição das imagens até o processamento dos dados para a elaboração 

da modelagem tridimensional. Os materiais e métodos empregados para a etapa de 

aerofotogrametria digital são detalhadas nos itens a seguir. 

 

4.1.1. Aquisição de imagens 

 

Para os levantamentos fotográficos aéreos realizados nos taludes que foram objetos de estudo 

deste trabalho, foi utilizado um drone da marca DJI, modelo Phantom 4 Pro, portado de câmera 

de fábrica, categorizado como um modelo profissional de nível básico. As especificações do 

drone e sua câmera são apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

 

Tabela 4.1 – Especificações técnicas do drone. 

Tipo Especificação do drone 

marca e modelo DJI Phantom 4 Pro 

autonomia 20 – 30 minutos 

sistemas de posicionamento por satélite GPS/ GLONASS 

sensores anti-colisão sim 

peso (com bateria) 1388 g 

bateria 1 – LiPo 4S 

alcance do sinal 7 km 

cartão de memória suporta até 128 GB 

ângulos do gimbal - 90° a 30° 

 

Tabela 4.2 – Especificações da câmera (acoplada ao drone). 

Tipo  Especificação da câmera  

pixels efetivos 20 M 

distância focal 8,8 mm 

sensor de imagem 1” - CMOS 

abertura focal f/2,8 – f/11 

sensibilidade ISO 100 – 3200 (auto); 100 – 12800 (manual) 

obturador eletrônico 8 - 1/8000 s 

obturador mecânico 8 - 1/2000 s 

 

As funções da câmera devem ser ajustadas antes da execução do voo. O ajuste é disponibilizado 

quando o usuário estiver conectado ao aplicativo DJIGO4, no caso do modelo usado neste 

trabalho. 
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A seguir serão descritas as atividades relacionadas à aquisição de imagens, apresentando-se 

primeiramente os procedimentos de planejamento de voo e na sequência as observações 

referentes à execução da missão nas áreas de estudo. 

 

 Planejamento dos voos 

 

A fins de comparação, no presente trabalho foram executados voos nos modos automático e 

manual. Em ambos os casos, os planejamentos de voo foram realizados em campo. 

 

Os voos automáticos podem ser enquadrados dentro dos levantamentos aerofotogramétricos 

clássicos, nos quais o caminho de aquisição de imagens, o qual é percorrido pelo drone, 

encontra-se sob uma mesma elevação durante toda a missão e para os quais os aplicativos 

disponíveis fornecem a opção de planejamento de voo. Já os voos manuais se enquadram dentro 

da chamada fotogrametria close-range, na qual a aquisição das imagens é realizada o mais 

próximo possível do alvo, respeitando um limite máximo de 300 m (Karara, 1985). 

 

Os planejamentos dos voos automáticos foram realizados com celular, por meio do aplicativo 

gratuito PIX4Dcapture. Este aplicativo opera nos sistemas operacionais Android e iOS e pode 

ser usado para diversos modelos de drone das fabricantes DJI (China) e Parrot (França).  

 

Os voos manuais foram planejados e executados em celular, por meio do aplicativo gratuito 

DJIGO4, compatível com os sistemas Android e iOS. 

 

Como parte do planejamento de ambos os tipos de voo, é importante que seja considerado o 

horário do voo, visto a influência da incidência solar nas rochas e a ocorrência de sombras, 

conforme já comentado anteriormente (Item 3 – Revisão Bibliográfica). Cabe destacar que 

condições climáticas desfavoráveis, como chuva e neblina, podem inviabilizar ou adiar a 

execução do voo. 

 

A altura dos voos e o afastamento do drone em relação ao talude são fatores de extrema 

relevância, principalmente quando o objetivo final do trabalho é a extração de elementos 

estruturais. Quanto mais próximo ao talude o voo for realizado, maior será a acurácia das 

informações apresentadas no modelo 3D reconstruído. Contudo, para a definição da altura do 

voo, cabe avaliar os possíveis riscos de colisão aos quais o drone estará sujeito. Sendo assim, a 
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presença de árvores, arbustos e rede elétrica próximos ao talude, como também a ocorrência de 

ventos desfavoráveis (porém que permitam a execução do voo), são condições que limitam a 

proximidade do drone em relação ao talude. 

 

A taxa de sobreposição das imagens é um fator que deve ser definido durante o planejamento 

do voo, no caso dos voos automáticos. A definição é realizada no próprio aplicativo de 

planejamento e execução do voo. Para os voos manuais, não é possível fixar uma taxa de 

sobreposição. Nestes casos, a sobreposição das imagens deve ser estimada pelo piloto do drone, 

por meio do visor simultaneamente à execução do voo. 

 

Para os voos automáticos foi selecionado o voo tipo double grid, visto que este é recomendado 

pelo aplicativo PIX4Dcapture quando o objetivo for a reconstrução de um modelo 3D. Uma 

desvantagem em relação ao uso deste aplicativo refere-se ao fato de que não é possível exportar 

o plano de voo para outro formato visando a interação com outras informações. 

 

A inclinação da câmera deve ser avaliada conforme o objetivo de cada projeto. Em geral, 

recomenda-se que a câmera esteja posicionada o mais paralelo possível em relação à face do 

talude, de modo a capturar os elementos estruturais do maciço da maneira mais fidedigna 

possível. A inclinação máxima da câmera disponibilizada pelo aplicativo DJIGO4 foi 80°. 

Imagens capturadas com a câmera totalmente para baixo, denominadas como imagens NADIR, 

não são recomendadas quando o objetivo é obtenção de características da face de taludes. 

 

Os pontos de partida e retorno do drone são definidos no próprio aplicativo, podendo ser 

escolhidos como iguais ou com ponto de retorno diferente do ponto de partida. 

 

Os elementos referentes ao planejamento dos voos encontram-se sumarizados nas Tabelas 4.3 

e 4.4. 

 

Destaca-se que os voos manuais podem ser realizados mais próximo a face, principalmente nas 

porções dos pés dos taludes. 
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Tabela 4.3 – Elementos de planejamento dos voos – Talude CB. 

Tipo de 

voo 

Altura 

(m) 

Taxa de 

sobreposição 

long./lateral (%) 

Inclinação 

da câmera 

(°) 

Horário 

início do 

voo 

Duração do 

voo 

automático 18 80 45(1) 15h32 2min25s 

manual variável 

(máx. 30) 

2/3 da imagem 

anterior 
90 (2) 

15h38 
7min 

Nota:    (1) inclinação máxima disponibilizada pelo aplicativo na ocasião do planejamento do voo. 

 (2) corresponde à inclinação 0° de acordo com o manual do drone. 

 

Tabela 4.4 – Elementos de planejamento dos voos – Talude MG-030. 

Porção 

do 

talude 

Tipo de 

voo 

Altura 

(m) 

Taxa de 

sobreposição 

long./lateral 

(%) 

Inclinação 

da câmera 

(°) 

Horário 

início do 

voo 

Duração do 

voo 

A automático 10 80 50 10h48 9min 

B automático 10 80 50 11h26 10min 

A e B 
manual 10 

2/3 da imagem 

anterior 
50 

12h02 
6min 

 

Uma etapa recorrente dos planejamentos de voos é a determinação de pontos de controle, cujo 

objetivo é estabelecer uma validação das coordenadas geográficas coletadas nos pontos de 

controle com aqueles referentes a esses pontos apresentados no modelo 3D. Entretanto, durante 

as etapas de campo de ambas as áreas de estudo, não foi possível coletar coordenadas 

geográficas confiáveis para os pontos de controle. Tal limitação foi decorrência de fatores como 

condições de tempo nublado, as quais condicionaram a precisão de ± 3 m do GPS de mão, 

modelo Garmin Montana 650, e falta de disponibilidade de equipamento de levantamento 

geodésico, como RTK. Porém, como será apresentado no (Item 5 - Resultados e Discussões), 

as coordenadas geográficas registradas pelo GPS do drone apresentaram-se confiáveis ao uso 

para o objetivo do presente trabalho. 

 

Durante a etapa de planejamento do voo é recomendado que seja avaliada a necessidade de uma 

bateria extra, caso a logística da área em estudo e tempo de voo considerando imprevistos fique 

próximo ou ultrapasse 20 minutos de duração. 
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 Execução dos voos 

 

Para os voos automáticos, a etapa de execução do voo pode ser resumida a acionar o botão 

“iniciar” do aplicativo de voo, manter sempre contato visual com o drone e aguardar que ele 

retorne ao ponto de pouso pré-definido. 

 

É importante lembrar que a qualquer momento é possível cancelar a missão e o drone retornará 

ao ponto de partida (home point). Os equipamentos, de modo geral, possuem uma definição de 

retorno ao ponto de partida no caso de bateria baixa ou caso o sinal com o controle seja perdido, 

ambos modos automáticos de retorno. Além disso, há a opção de retorno de emergência que 

pode ser acionado a qualquer momento pelo piloto. Cabe destacar que durante o trajeto 

descendente de retorno ao ponto de partida, em geral, os sensores de obstáculos costumam estar 

desabilitados. Sendo assim, a escolha de pontos de partida e pouso livres de obstáculos é 

fundamental para a execução de voos seguros. 

 

Em relação aos voos manuais, é recomendado que o piloto possua familiaridade com os botões 

do controle remoto, principalmente em relação à sensibilidade de deslocamento do drone, a fim 

de executar voos suaves, sem movimentos bruscos, que exijam que a aeronave tenha que se 

estabilizar recorrentemente antes de cada tomada de foto. Nesse sentido, ressalta-se que a 

tomada de fotos é realizada pelo próprio piloto, sendo uma estimativa de sobreposição de 

imagens coerente com o objetivo do uso do modelo 3D. No presente trabalho adotou-se uma 

sobreposição de aproximadamente 2/3 da imagem anterior, seguindo o gride apresentado na 

tela do aplicativo. Por se tratar de um método qualitativo, é possível que a sobreposição mínima 

não seja obrigatoriamente respeitada em todas as capturas de imagens. 

 

Os dados dos voos executados em ambas as áreas de estudo são apresentados nas Tabelas 4.5 e 

4.6. 

 

Tabela 4.5 – Dados da execução dos voos – Talude CB. 

Tipo de 

voo 

Altura 

(m) 

Afastamento 

do talude 

(m) 

Inclinação 

da câmera 

(°) 

Duração do 

voo 

Fotos 

(quant.) 

automático 18 variável 45 2min25s 27 

manual variável < 10 90 7min 73 
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Tabela 4.6 – Dados da execução dos voos – Talude MG-030. 

Porção 

do 

talude 

Tipo de 

voo 

 Altura 

(m) 

Afastamento 

do talude 

(m) 

Inclinação 

da 

câmera 

(°) 

Duração 

do voo 

Fotos 

(quant.) 

A automático  10 variável 50 9 min 114 

B automático  10 variável 50 10 min 90 

A e B manual  10 25 50 6 min 33 

 

As Figuras 4.1 a 4.4 apresentam as posições a partir das quais as imagens foram capturadas nos 

quatro voos realizados com o drone neste trabalho. 

 

 

Figura 4.1 – Talude CB. Voo manual. Posições dos locais de captura das imagens durante o 

voo. (a) visada oeste-leste; (b) visada de topo. 

 

 

Figura 4.2 – Talude CB. Voo automático. Posições dos locais de captura das imagens durante 

o voo. (a) visada oeste-leste; (b) visada de topo. 

 

(a) (b)

(a) (b)
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Figura 4.3 – Talude MG-030. Voo manual. Posições dos locais de captura das imagens 

durante o voo. (a) visada sul-norte; (b) visada de topo. 

 

 

 

Figura 4.4 – Talude MG-030. Voo automático. Posições dos locais de captura das imagens 

durante o voo. (a) visada sul-norte; (b) visada de topo. 

 

O voo automático foi realizado em duas porções de forma separada, devido à diferença na 

direção do talude de cada porção. Foram realizados dois voos automáticos, um a 10 m de altura 

e outro a 20 m, uma vez que o talude possui cerca de 20 m de altura. Entretanto, para o voo de 

20 m, não foi possível realizar o alinhamento das imagens capturadas nas duas porções do talude 

(porções A e B) devido à algum problema não identificado. 

 

4.1.2. Processamento dos dados e modelagem tridimensional 

 

Após a finalização do voo, as imagens podem ser descarregadas do cartão de memória em uma 

pasta referente a cada missão ou voo, não havendo a necessidade de se separar por pares de 

imagens, sendo essa uma vantagem da fotogrametria SfM. 

 

(a) (b)

(a) (b)



53 

 

No caso dos voos automáticos, as imagens de retorno do drone, as quais em geral não capturam 

o talude, podem ser excluídas, já que não contêm informações de interesse para o modelo. 

 

As imagens são importadas como grupo referente a cada voo executado, uma vez que as 

coordenadas geográficas de cada foto se encontram armazenadas em suas propriedades, assim 

como as especificações da câmera no momento da tomada da foto (Figura 4.5). As informações 

contidas nas propriedades serão usadas para calibração da câmera no software de modelagem 

fotogramétrica. 

 

 

Figura 4.5 – Dados de imagem e câmera contidos no campo de propriedade das imagens. 

 

Os modelos tridimensionais dos taludes foram gerados a partir do processamento 

fotogramétrico das fotos digitais adquiridas com o drone, aplicando-se a técnica SfM. No 

presente trabalho, os modelos foram gerados por meio do software comercial Agisoft 

Metashape, desenvolvido na Rússia (Agisoft LLC, 2021). 

 

A etapa de processamento dos dados no software Agisoft Metashape pode ser dividida 

basicamente em: geração de nuvem de pontos 3D, fototriangulação, geração do MDE e 

reconstrução do ortomosaico ou ortofoto. Os processos principais que ocorrem no software 

Agisoft Metashape são apresentados no fluxograma da Figura 4.6. O fluxo de trabalho no 

software é bastante intuitivo e as etapas ficam disponíveis para seleção apenas após a execução 

da etapa anterior. 
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Figura 4.6 – Fluxograma do processamento fotogramétrico das imagens no software Agisoft 

Metashape. 

 

A Tabela 4.7 a seguir apresenta os tempos de processamento de cada etapa dos diferentes 

modelos fotogramétricos gerados. Nesta avaliação foram comparados também os tempos de 

processamento entre os modelos gerados por meio do processamento em baixa, média ou alta 

qualidades. Para o modelo 3D do Talude MG-030, optou-se pela comparação entre os 

processamentos de baixa e média qualidades, visto longa duração dos processamentos de alta 

qualidade observada no modelo do Talude CB. 

 

Todos os processamentos fotogramétricos apresentados na Tabela 4.7 foram executados no 

mesmo computador, com as seguintes características de hardware: 

 modelo: Dell Inspiron 5548 15”; 

 processador: Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2.40 GHz; 

 RAM instalada: 16.0 GB; 

 tipo de sistema: sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64; 

 edição do Windows: Windows 10 Home Single Language; 

 placa de vídeo: AMD RadeonTM HD R7 M265 com memória dedicada de 2 GB DDR3; 

Importação das imagens aéreas

Alinhamento das imagens

Calibração das propriedades da 

câmera

Geração da nuvem de pontos densa

Triangulação das imagens - Mesh

Texturização da  Mesh

Construção do Tidel Model

Construção do DEM

Construção do Ortomosaico/Ortofoto

Ficam liberadas as etapas de 

Mesh, Tidel Model e DEM 

Ficam liberadas todas as etapas 

seguintes
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 disco rígido: disco híbrido de 1 TB, SSHD, com unidade Flash de 8 GB. 

 

Após o processamento das imagens e reconstrução do modelo 3D, foram realizadas etapas de 

calibração das dimensões apresentadas nos modelos. Para tanto, foram coletadas distâncias 

entre pontos conhecidos durante a etapa de campo. Posteriormente, no modelo 3D, foram 

realizadas as verificações das distâncias entre dois pontos conhecidos, comparando os valores 

coletados em campo com aqueles mensurados no modelo 3D (Figuras 4.7 e 4.8). 

 

As comparações mostraram que as distâncias medidas em campo e aquelas medidas no modelo 

encontram-se dentro de limites aceitáveis, sendo a menor variação igual a 0,02 m e a maior 0,22 

m, 1,7% e 8,8% do valor medido em campo, respectivamente. 

 

 

Figura 4.7 – Ponto A - Verificação das dimensões apresentadas entre dois pontos nos modelos 

3D e em campo. (a) distância entre pontos coletada em campo igual a 1,2 m; (b) marcação dos 

pontos de referência no modelo 3D; (c) distância entre os pontos de referência no modelo 3D 

igual a 1,18 m.  

(b)(a)

(c)
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Tabela 4.7 – Tempo de processamento dos modelos fotogramétricos no software Agisoft Metashape. 

 Talude CB  Talude MG-030 

 Voo manual Voo automático 
 

Voo manual Voo automático 

Quantidade de imagens 73 27  33 204 

Qualidade do 

processamento 
baixa alta baixa alta  baixa média baixa média 

Alinhamento das imagens 1min57s 4h2min52s 16s 5min18s  1min3s 15min19s 34min44s 52min18s 

Nuvem de pontos densa 24min19s 7h39min 2min22s 17min30s  4min10s 15min34s 1h7min1s 1h12min59s 

Triangulação 3min33s 11h6min 2min55s 4h23min  2min4s 8min7s 1h5min 2h1min 

Texturização 15min44s 21min6s 4min54s 9min1s  7min46s 8min3s 43min57s 38min41s 

Tiled Model 26min27s 3h13min 23min35s 2h  40min13s 51min54s 4h30min 4h26min 

DEM 3s 55s 3s 54s  2s 8s 1min11s 1min6s 

Ortomosaico 4min57s 7min9s 2min53 3min4s  4min12s 4min34s 27min17s 26min55s 

Pontos da nuvem densa 2.628.384 50.302.267 2.073.820 35.392.684  1.408.201 5.769.661 29.772.510 31.494.673 

Faces da triangulação 175.220 3.353.478 90.840 2.293.579  56.303 384.640 1.984.831 1.558.718 

Resolução ortomosaico 2,7mm/pix 2,7mm/pix 4,6mm/pix 4,5mm/pix  7,7mm/pix 7,7mm/pix 2,77mm/pix 2,9mm/pix 



 

57 

 

 

Figura 4.8 – Ponto B - Verificação das dimensões apresentadas entre dois pontos nos modelos 

e em campo. (a) distância entre pontos coletada em campo igual a 2,5 m; (b) marcação dos 

pontos de referência no modelo 3D; (c) distância entre os pontos de referência no modelo 3D 

igual a 2,72 m. 

 

Uma vez obtida a texturização do sólido gerado partir da fotogrametria das imagens capturadas 

com drone, os dados do modelo foram exportados nos formatos .obj (objeto 3D – Wavefront 

obj), .ply, .ASCII e .dxf (DXF 3DFace). Como etapa seguinte do presente trabalho, os dados 

referentes ao modelo 3D do maciço rochoso foram importados nos softwares para análise da 

(b)

(a)

(c)
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nuvem de pontos 3D e para o processo de extração automatizada de informações referentes aos 

elementos estruturais dos maciços rochosos. 

 

Nesta etapa será realizado um procedimento de validação do modelo 3D gerado no software 

Agisoft Metashape referente à confirmação da orientação do modelo segundo a comparação da 

orientação de planos de descontinuidades coletadas em campo. 

 

4.1.3. Levantamento de informações do maciço em campo 

 

Em campo foram coletadas informações de dados estruturais, como atitudes de alguns planos 

de descontinuidades, e condições do maciço rochoso, como condições de água e presença de 

preenchimento, em atividades de campo. O levantamento das medidas de atitudes de 

descontinuidades em campo é importante uma vez que são utilizados como dados de calibração 

e verificação das atividades de extração de dados estruturais a partir do modelo 3D. 

 

Os equipamentos listados a seguir foram necessários para o levantamento de elementos 

estruturais de características dos maciços rochosos: 

 bússola; 

 martelo de geólogo; 

 trena de fita métrica metálica de 3 m. 

 

 

4.2. EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM AMBIENTE 

VIRTUAL 

 

A extração de dados estruturais do maciço rochoso pode ser feita a partir de nuvens de pontos 

densas (dense cloud) ou de superfícies de triangulação (mesh), ambos exportados de modelos 

3D gerados em softwares de fotogrametria. Porém, segundo Gigli e Casagli (2011), o problema 

que há ao trabalhar com superfícies de triangulação está relacionado à qualidade do processo 

de triangulação, visto que, a depender da resolução, estruturas pequenas podem ser omitidas e 

formas complexas podem ser apresentadas sob a forma de superfícies poligonais distorcidas e 

incorretas. A vantagem de se trabalhar com nuvem de pontos é atribuída ao fato de que esse 

tipo de modelo tridimensional pode fornecer informações em termos de milhões de pontos. 
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Nesse sentido, o tempo de processamento gasto deverá ser contabilizado segundo os objetivos 

de cada estudo ou projeto. 

 

Para o desenvolvimento e aplicação do método de extração automatizada dos elementos 

estruturais, conforme proposto neste trabalho, foi escolhida a aquisição de imagens por voo 

manual realizada no Talude do Corpo de Bombeiros (CB). O modelo 3D utilizado foi obtido 

por meio do processamento de baixa qualidade. Optou-se pela utilização dessa área de estudo 

com o objetivo de testar a metodologia proposta nesta dissertação em taludes que apresentem 

planos de descontinuidades frequentes e de pequena área exposta. 

 

No presente trabalho foram realizados testes de extração automática da orientação das 

descontinuidades em ambos tipos de modelo tridimensional: superfície de triangulação e nuvem 

de pontos. Para tanto, foram utilizados três softwares open-source: GEM4D beta (GEM4D, 

2021), CloudCompare v2.12 alpha (CloudCompare, 2021) e DSE 3.01 (DSE, 2021). 

 

O nome do software GEM4D é um acrônimo em inglês de Gerente Geotécnico em 4 

Dimensões, onde o termo “4D” se refere ao espaço tridimensional em conjunto com 

informações visuais como cor, tamanho e forma. Esse software opera a partir da importação de 

informações nos formatos .dxf, .obj (wavefront object) e .jpeg e .png. A interface é bastante 

amigável e o uso de seus recursos é muito intuitivo. Uma vez que é possível importar a imagem 

do modelo 3D, a fotointerpretação das descontinuidades é um recurso muito vantajoso deste 

software. Tratando-se da extração de dados estruturais, esse recurso pode ser realizado de modo 

manual ou semiautomático para a obtenção de orientações de planos e famílias de 

descontinuidades (Figuras 4.9 e 4.10). A extração de orientações dos planos é considerada como 

semiautomática, uma vez que para tal é necessário informar previamente as orientações (dip 

dir/ dip) de um plano de interesse e os valores de variações aceitáveis para que então seja 

realizada a busca automática dos planos. 

 

Entretanto, a extração semiautomática ou automática de dados geométricos como persistência 

e espaçamento das famílias de descontinuidades não é possível. Tais informações podem ser 

obtidas manualmente. Entretanto, como o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma 

metodologia a mais automatizado possível, o uso deste software para as etapas seguintes do 

método proposto foi desconsiderado. 
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Sendo assim, optou-se por avançar no tratamento dos dados por meio dos softwares 

CloudCompare e DSE, os quais apresentam diversos recursos para a análise de nuvens de 

pontos 3D. 

 

 

Figura 4.9 – Planos da foliação obtidos automaticamente no software GEM4D beta. (a) visada 

frontal do talude - planos em azul; (b) visada topo-frontal do talude e (c) apresentação dos 

planos após tratamento dentro do próprio software. 

 

Figura 4.10 – Planos da foliação obtidos manualmente no software GEM4D beta. (a) visada 

frontal em detalhe dos planos gerados (roxo) seguindo os planos gerados automaticamente 

(colorido); (b) visada topo-frontal geral do talude com os planos gerados manualmente (roxo). 

(a) (b)

(c)

(a)

(b)
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O software CloudCompare (CC) foi utilizado para importar o modelo digital 3D gerado por 

meio da técnica fotogramétrica SfM no software Agisoft Metashape. No Agisoft Metashape, o 

modelo foi exportado inicialmente nos formatos “.txt” e “.ply”, porém não foi possível abri-lo 

no CC. Por essa razão, o modelo 3D foi exportado no formato “.ASCII”. Uma vez importado o 

modelo 3D, ele é carregado no CC como uma superfície de triangulação (mesh), a qual já 

apresenta a imagem do talude. Porém, visando utilizar as ferramentas disponíveis no próprio 

CC e posteriormente tratar os dados do software DSE, foi necessário converter a superfície de 

triangulação em uma nuvem de pontos 3D (Figura 4.11). Nessa etapa, o CC disponibiliza a 

opção de escolha da quantidade de pontos contidos na nuvem, para a qual a opção padrão é de 

1.000.000 de pontos. No presente trabalho foi adotada a conversão da mesh para uma nuvem 

contendo 5.000.000 pontos. Em seguida, a nuvem gerada foi convertida para uma nuvem de 

1.371.000 pontos (após aplicação da ferramenta subsample, a qual ajusta a densidade dos pontos 

de modo que ela fique uniforme. No presente trabalho foi adotado o valor de 0,01 m como o 

espaçamento mínimo entre os pontos). 

 

Além disso, foi realizada a remoção de áreas de vegetação, as quais podem interferir no 

processo de identificação automática dos elementos estruturais (Figura 4.11). Após a remoção, 

a nuvem de pontos 3D apresentou um total de 1.157.000 pontos. 

 

 

Figura 4.11 – Nuvens de pontos 3D do Talude CB. (a) com vegetação e delimitação das áreas 

de remoção; (b) com vegetação removida. 

 

Após concluída a etapa de ajuste da nuvem de pontos, deu-se início ao processo de extração 

automatizada dos parâmetros estruturais orientação, espaçamento e persistência. 

 

(a) (b)
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Para a extração automática dos parâmetros geométricos do maciço rochoso, foi utilizada o 

software DSE 3.01, desenvolvido por Riquelme et al. (2014, 2015 e 2018). O software foi 

programado em MATLAB e atualmente pode ser utilizado em Windows, Linux e MAC. Para 

a utilização do DSE é necessário que seja instalado o software MATLAB, uma vez que algumas 

ferramentas disponíveis nesse software otimizam o processamento de dados no DSE. Cabe 

destacar que o software ainda apresenta bons recursos de visualização das nuvens de pontos 

classificada (segundo cada família de descontinuidade) e das densidades dos polos em projeções 

estereográficas. 

 

4.2.1. Orientação das descontinuidades 

 

As etapas as quais consistem o processamento principal da nuvem de pontos no software DSE 

podem ser sumarizadas em: (1) vetores normais e polos; (2) densidade e extração dos polos 

principais; (3) atribuição de uma família de descontinuidade para cada ponto e (4) análise de 

agrupamento. 

 

1) Vetores normais e polos 

 

Neste campo, o usuário insere o valor de knn (K-nearest neighbours) o qual irá condicionar a 

quantidade mínima de pontos vizinhos a um ponto aleatório para que seja definido um plano. 

No presente estudo foi utilizado o valor 30. Riquelme et al. (2014) sugere que seja utilizado 

valor entre 15 e 30. 

 

O parâmetro tolerance é definido como o desvio máximo permitido em um subconjunto de 

ponto. Esse valor de tolerância será aplicado no teste de coplanaridade dos pontos. Riquelme et 

al. (2014) sugerem um valor de 20%. 

 

2) Densidade e extração dos polos principais 

 

Nesta etapa foram calculadas as funções das densidades dos polos pelo método probabilístico 

KDE (Kernel density estimation) e a identificação automática das famílias de descontinuidades, 

cujo acrônimo adotado software é DS (discontinuity set). Os valores dos dados de entrada foram 

mantidos conforme default apresentado no software, a saber: Bins level = 6; Min. Angle = 30; 

N max DS = 10. 
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O software oferece a edição das famílias geradas, sendo possível a exclusão de polos e a criação 

de novos polos, por exemplo. Desse modo, tem-se a definição da orientação média de cada 

família identificada no maciço rochoso (Figura 4.12), cuja visualização e edição é feita dentro 

do próprio software. 

 

 

 

Figura 4.12 – Projeção estereográfica das famílias de descontinuidades 

 

3) Atribuição de uma família de descontinuidade para cada ponto 

 

A cada ponto é atribuída uma família de descontinuidade (DS) se o seu vetor normal estiver 

contido dentro do cone cujo eixo corresponde ao vetor normal da DS. O ângulo máximo entre 

o vetor normal de um ponto e a família de descontinuidade é definido pelo usuário. No presente 

trabalho, foi mantido o valor de default do software como sendo 30°. 

 

4) Análise de agrupamento 

 

A análise de agrupamento, ou Cluster Analysis, é executada para determinar os planos os quais 

pertencem a cada família de descontinuidade. O software oferece a opção de filtrar e remover 

os grupos (ou clusters) de acordo com uma quantidade mínima de pontos neles contidos. Então, 

a equação de cada plano é calculada e escrito na forma 𝐴. 𝑥 + 𝐵. 𝑦 + 𝐶. 𝑧 + 𝐷 = 0. 
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Ao final deste processamento tem-se a classificação da nuvem de pontos segundo determinadas 

famílias de descontinuidades (Figura 4.13). Todos os resultados podem ser exportados em 

formato “.txt” e podem ser analisados no software CloudCompare. Caso seja necessária a 

verificação da atitude de um plano, ou de um conjunto de planos, esse recurso pode ser realizado 

de modo simples por meio do plug-in Compass no software CloudCompare. 

 

 

Figura 4.13 – Nuvem de pontos classificada de acordo com as famílias de descontinuidades. 

(a) nuvem de pontos 3D do maciço rochoso; (b) nuvem de pontos classificada e (c) detalhe 

das famílias de descontinuidades. 

 

Nessa etapa, os valores dos planos médios obtidos para cada família foram comparados e 

avaliados com as medidas das orientações dos planos coletadas em campo. 

 

J2
J1

J3

J5

(a) (b)

(c)

J4
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Riquelme et al. (2018) destacam que a probabilidade de que os clusters sejam unidos 

incorretamente pode aumentar nos seguintes casos: áreas de estudo de grande extensão; clusters 

de tamanho pequeno; grande ondulação das descontinuidades devido a dobramentos e 

espaçamentos normais muito pequenos. 

 

4.2.2. Espaçamento 

 

O espaçamento entre as famílias foi obtido automaticamente pelo software DSE, a partir dos 

planos expostos contidos na nuvem de pontos já classificada, conforme apresentado na etapa 

anterior. Uma vez conhecidas as equações dos planos de cada família de descontinuidade, o 

software calcula o espaçamento normal entre um plano exposto e o outro plano mais próximo, 

pertencente à mesma família, considerando a relação de espaço 3D (Riquelme et al., 2015). 

Cabe destacar que para cada plano de descontinuidade dentro de uma família é atribuída a 

orientação média desse conjunto. Dessa forma, os planos tornam-se perfeitamente paralelos 

entre si. O método utilizado no software DSE não leva em consideração informações de traços 

das descontinuidades para o cálculo do espaçamento. A teoria da metodologia aplicada no 

software é apresentada por Riquelme et al. (2015). 

 

O cálculo do espaçamento pode ser realizado para cada família individualmente ou para todas 

as famílias em um único processamento. Em ambas opções os resultados são apresentados na 

forma de funções de densidade para cada família de descontinuidade, nos quais o espaçamento 

normal foi calculado a partir do valor médio de todos os espaçamentos normais para cada 

família de descontinuidade. 

 

Nas funções de densidade são apresentadas duas séries de cada família segundo as seguintes 

hipóteses: planos não persistentes e planos totalmente persistentes. A título de informação, é 

importante esclarecer que o DSE inclui descontinuidades dos tipos intermitentes ou separadas 

dentro da hipótese de descontinuidades não persistentes (Figura 4.14). A diferença entre os 

modos de aferição do espaçamento para as duas hipóteses utilizada no software é ilustrada no 

esquema da Figura 4.15. 
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Figura 4.14 – Tipos de persistências observadas em planos de descontinuidades (modificado 

de Hudson e Priest, 1983). 

 

 
Figura 4.15 – Esquema ilustrando as diferenças entre as tomadas de medidas dos 

espaçamentos considerando as hipóteses de persistência total (a) e não persistente (b) para o 

arranjo das descontinuidades (Riquelme et al., 2018). 

 

Riquelme et al. (2015) recomendam que seja adotado o valor de espaçamento apresentado para 

a hipótese de descontinuidades não persistentes, por ser este o que valor mais confiável para o 

método proposto por eles. 

Descontinuidades 

persistentes

Planos de 

descontinuidades 

intermitentes

Planos de 

descontinuidades não

persistentes separados
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A fim de avaliar a sensibilidade da variação do tamanho dos clusters nos resultados obtidos 

para os valores de espaçamento das descontinuidades, foram realizados oito testes (Tabela 4.8) 

nos quais foram variados os dados de entrada para os seguintes parâmetros: vegetação, número 

mínimo de pontos para que fosse gerado cada cluster, total de clusters analisados, knn, 

tolerance e merge. 

 

Tabela 4.8 – Resumo das variáveis do teste de sensibilidade para os resultados de 

espaçamento – Família J1 (foliação). 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

vegetação sim sim sim sim sim sim não não 

nº mín. cluster por plano 100 100 200 400 100 100 100 100 

total de clusters analisados 570 570 384 245 535 569 274 266 

knn 30 30 30 30 60 30 30 30 

tolerance 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.2 0.2 

merge sim não não sim sim sim sim sim 

 

Os valores obtidos para os espaçamentos de cada família foram verificados a partir da tomada 

de medidas das nuvens de pontos classificadas no software CloudCompare. 

 

4.2.3. Persistência 

 

A persistência, como já comentado no Item 3 (Revisão Bibliográfica), é um parâmetro de 

extrema relevância no âmbito da caracterização de maciços rochosos, principalmente devido à 

sua relação com o volume e tamanho dos materiais de potencial ruptura. 

 

O DSE disponibiliza a ferramenta Persistence para o cálculo automático da persistência das 

descontinuidades dentro de cada família. O algoritmo utilizado para essa ferramenta é 

apresentado por Riquelme et al. (2018). O fluxograma da metodologia empregada para o 

cálculo automático da persistência no DSE é apresentado na Figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Fluxograma da metodologia adotada no software DSE para o cálculo 

automático dos valores de persistência (Modificado de Riquelme et al., 2018). 

 

A Figura 4.17 ilustra como é realizada a análise do DSE para o cálculo do parâmetro 

persistência.  

 

Início

Carregar a nuvem de 

pontos classificada:

XYZ-DS-C1-ABCD

Carregar planos 

principais

DS-dip-dip direction

Para cada DS (i) Para cada cluster (j) do DS(i)

DS = discontinuity set

Análise de coplanaridade dos 

clusters

Mesclar (merge) os 

clusters coplanares

Salvar a nuvem de 

pontos:

XYZ-DS-C1’-ABCD

Carregar o dip/ dip direction dos 

DS (i)

Calcular os vetores de dip e dip 

direction

Calcular a matriz R (i)

(rigid transformation matrix):

OX = dip

OY = strike

OZ = vetor normal

Aplicar R ao XYZ-DS(i)-C1’  

Extrair medidas:

P_dip(i,j)=xmax-xmin

P_strike(i,j)=ymax-ymin

Pmax(i,j)= comprimento 

máximo dentro do convex hull

Fim
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Figura 4.17 – Análise dos clusters para o cálculo do parâmetro persistência no software DSE. 

(a) as áreas azuis referem-se a clusters de diferentes pontos que se encontram no mesmo lugar 

no espaço denominado “D”; (b) convex hull contendo plano esquemático (laranja) no qual a 

maior parte dos clusters estariam contidos. Esse plano pode ser considerado para a avaliação 

da persistência real; (c) e (d) são exemplos semelhantes aos anteriores, porém em outro lugar 

do espaço; (e) vista de ambos os planos de descontinuidades. (Riquelme et al., 2018). 

 

Mauldon (1994) sugere que as descontinuidades intermitentes não persistentes são 

geologicamente improváveis e conclui que provavelmente haja planos de fraqueza ao longo do 

maciço rochoso, os quais apresentam-se localmente separados para formar descontinuidades. 
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Ainda nesse sentido, o autor sugere que esse tipo de descontinuidade seja considerado como 

persistente para fins de análise mecânica. 

 

Outro recurso disponibilizado pelo software, o qual está relacionado aos resultados dos cálculos 

de persistência, é a opção “Merge the coplanar clusters” que se encontra dentro do campo de 

Cluster Analysis. Essa opção está diretamente condicionada pelo dado de entrada “k sigmas”, 

pois esse dado é o parâmetro que irá controlar a sensibilidade do teste de coplanaridade dos 

clusters durante a execução do recurso de merge. 

 

A opção do usuário em não executar a opção “Merge the coplanar clusters” consequente irá 

condicionar ao fato de que todos os clusters de uma família de descontinuidades serão 

considerados como planos diferentes. Isso também será observado se, por exemplo, k sigmas 

for definido como 0 (zero). Ambas situações irão resultar em valores significativamente 

menores de espaçamento e persistência para cada família de descontinuidade, quando 

comparado aos resultados para os quais foi utilizado o recurso “Merge the coplanar clusters”. 

Porém, essas opções devem ser avaliadas considerando-se a fotointerpretação do maciço 

rochoso e também sob uma avaliação crítica quanto à diferença entre persistência visível e 

persistência real, a qual será abordada adiante. No presente trabalho, optou-se por utilizar esse 

recurso, adotando-se k sigmas = 2. 

 

É importante destacar a diferença entre persistência visível e persistência real. Os métodos de 

campo fornecem os dados da persistência visível e estão claramente condicionados ao campo 

de visão do profissional e às condições do talude que interferem na apresentação da persistência 

(materiais deslizado acumulado na persistência, parte do maciço removido ao longo do traçado 

da persistência, etc.). Já recursos computacionais, como a análise e extração de dados a partir 

de nuvens de pontos 3D, viabilizaram a obtenção da denominada persistência real. Essa 

discussão é abordada por Sturzenegger and Stead (2009b), Oppikofer et al. (2011), Tuckey and 

Stead (2016), Shang et al. (2017) e Riquelme et al. (2018). Em ISRM (1978) é comentado que 

o método proposto para a obtenção da persistência é uma estimativa da persistência real. 

 

A metodologia desenvolvida por Riquelme et al. (2018) e aplicada no software DSE possibilita 

a obtenção mais aproximada dos valores de persistência real do que o método tradicional de 

campo (ISRM, 1978). 
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Os resultados das persistências são apresentados na forma quatro tipos de histogramas para cada 

família de descontinuidade: (a) persistência do mergulho (dip); (b) persistência do strike; (c) 

persistência máxima e (d) persistência da área. Para cada histograma é apresentado o valor de 

elementos utilizados para o cálculo (n) e o valor médio da persistência de cada tipo de análise 

(m). A Figura 4.18 ilustra os resultados de persistência obtidos para uma família. No presente 

trabalho foram adotados os valores referentes à persistência máxima. 

 

 

 

Figura 4.18 – Resultados de persistência para uma família de descontinuidade 

 

Os valores obtidos para as persistências de cada família foram verificados a partir da tomada 

de medidas das nuvens de pontos classificadas no software CloudCompare. 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após conhecimento sobre os métodos e materiais utilizados para o desenvolvimento da 

metodologia proposta na presente dissertação de mestrado, este item possui o objetivo de 

apresentar os resultados obtidos para três etapas: aerofotogrametria digital, extração 

automatizada dos dados estruturais e aplicação das informações geradas por meio do 

método proposto em classificações geomecânicas. Além disso, neste item também serão 

apresentadas discussões sobre os resultados obtidos. Por fim será apresentado um 

fluxograma que sintetiza as principais etapas do método proposto para a extração 

automatizada de dados estruturais em maciços rochosos a partir de fotogrametria com 

drone. 

 

5.1. AEROFOTOGRAMETRIA DIGITAL COM DRONE 

 

5.1.1. Aquisição de imagens 

 

 Planejamento de voo – Talude vertical (caso Talude CB) 

 

Conforme já apresentado anteriormente, para taludes verticais, os voos foram executados 

em trajetórias paralelas à face do talude, por meio de voo manual. O modelo 3D do talude 

vertical também foi reconstruído a partir de imagens obtidas por voo automático, 

realizado a uma altura constante de 18 m. Entretanto, essa altura de voo não capturou 

feições no topo do talude e apresentou baixa qualidade das feições presentes no pé do 

talude. Caso esse voo tivesse sido executado a uma altura maior, as feições estruturais 

presentes no pé do talude, e provavelmente, até aquelas presentes na porção mediana no 

talude poderiam perder qualidade visto o afastamento da câmera em relação à face. Sendo 

assim, a sequência do desenvolvimento da metodologia deu-se por meio do modelo 3D a 

partir do voo manual. A Figura 5.1 apresenta a comparação dos modelos 3D gerados a 

partir dos voos manual e automático para talude vertical. 
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Figura 5.1 – Modelos 3D gerados a partir dos voos manual e automático para talude 

vertical. (a) voo manual com afastamento < 10 m em relação à face do talude; (b) voo 

automático a 18 m de altura. 

 

Conforme já apresentado na Tabela 4.3 (Item Metodologia), o tempo do voo automático 

(2 min e 25 s) foi aproximadamente três vezes menor que o tempo do voo manual (7 min). 

Entretanto, ambos os voos podem ser considerados rápidos, uma vez que a bateria do 

drone possui autonomia média de 20 minutos. Porém, em relação a quantidade de fotos, 

com o voo manual foram capturadas 73 imagens, quantidade três vezes maior que as fotos 

capturadas pelo voo automático (27 imagens). 

 

 Planejamento de voo – Talude inclinado (caso Talude MG-030) 

 

O Talude MG-030 foi o estudo de caso realizado para a avaliação da aquisição de imagens 

em taludes inclinados. Neste caso, os voos manual e automático apresentaram diferentes 

desempenhos, a depender da família de descontinuidade. 

(a)

(b)
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O voo manual (Figura 3a) favoreceu a captura de feições do talude de modo geral, exceto 

para as feições perpendiculares à face do talude, as quais, apesar se apresentarem bem 

marcadas, não possuem informações de pontos justamente devido às sombras. Ao 

contrário, o modelo gerado a partir do voo automático (Figura 3b) apresentou baixa 

precisão para as feições de modo geral, mas boa precisão para as feições que são 

perpendiculares à face do talude. Cabe observar que a diferença na apresentação dessas 

feições perpendiculares à face do talude pode estar relacionada à diferença dos horários 

nos quais as imagens foram capturadas. No voo automático as imagens foram capturadas 

nos intervalos de 10h48 às 10h57 (porção A) e 11h26 às 11h36 (porção B). As imagens 

do voo manual foram capturadas entre 12h02 e 12h08. 

 

O voo automático foi realizado em duas porções de forma separada, devido à diferença 

na direção do talude de cada porção. Foram realizados dois voos automáticos, um a 10 m 

de altura e outro a 20 m, uma vez que o talude possui cerca de 20 m de altura. Entretanto, 

para o voo de 20 m, não foi possível realizar o alinhamento das imagens capturadas nas 

duas porções do talude (porções A e B) devido à algum problema não identificado. 

 

Em ambos os casos, taludes verticais a subverticais ou taludes inclinados, uma fragilidade 

observada em relação ao uso do aplicativo para o planejamento dos voos é a qualidade da 

imagem aérea de referência, conforme exemplificado pela Figura 2. As imagens 

apresentam baixa resolução e por isso podem vir a prejudicar a definição da malha de voo 

de modo que essa se posicione paralela à direção do talude. 

 

 

Figura 5.2 – Exemplo da qualidade das imagens aéreas disponibilizadas pelo aplicativo 
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PIX4DCapture. 

 

 

Figura 5.3 – Comparação das nuvens de pontos geradas a partir dos voos manual (a) e 

automático (b). 

 

Conforme comentado no Item Metodologia, apesar de ser uma prática o uso de pontos de 

controle em aerolevantamentos para modelos fotogramétricos, no presente estudo não foi 

possível obter um georreferenciamento confiável desses pontos. Para o levantamento das 

Descontinuidades perpendiculares à face do talude

(a)

(b)
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coordenadas geográficas foi utilizado o GPS de mão modelo Garmin Montana 650. Em 

ambas as áreas de estudo a precisão apresentado pelo equipamento foi de ± 3 m. Essa 

precisão não atendeu aos objetivos do trabalho visto que os erros geraram uma rotação 

do talude no modelo 3D, ficando esse com inclinação negativa, incoerente com a 

realidade de campo. A fim de avaliar as coordenadas geográficas levantadas 

automaticamente pelo GPS do drone, foi gerado o modelo 3D e em seguida foram 

avaliadas as atitudes dos planos das descontinuidades, comparando as medidas de campo 

com aquelas apresentadas no modelo 3D. Uma vez que as medidas das atitudes no modelo 

3D ficaram aderentes com as medidas tomadas em campo, para os mesmos planos, 

conclui-se que, para o objetivo de extração de dados estruturais das descontinuidades a 

partir de modelos fotogramétricos 3D, a precisão do GPS do drone atendeu ao escopo do 

presente estudo. 
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5.1.2. Processamento dos dados e modelagem tridimensional 

 

 Qualidade do processamento 

 

No presente estudo foram realizados testes de sensibilidade quanto a interferência da 

qualidade do processamento na reconstrução das descontinuidades no modelo 3D. Visto 

que para os dois taludes estudados os voos manuais apresentaram-se mais adequados ao 

objetivo. 

 

Os testes indicaram que, para ambas as áreas de estudo, os modelos 3D gerados a partir 

do processamento de baixa qualidade apresentaram planos de descontinuidades 

semelhantes ao modelo 3D gerado com qualidade superior (Talude CB: qualidade alta; 

Talude MG-030: qualidade média). As Figuras 5.4 a 5.7 apresentam as imagens dos 

modelos 3D dos taludes. 

 

O tempo de processamento dos modelos de qualidade superior foi 20 a 10 vezes superior 

ao tempo de processamento entre os modelos gerados para o Talude CB e 2 vezes superior 

quando comparados os processamentos dos modelos do Talude MG-030 (Tabela 5.1) 

 

Além da diferença em relação ao tempo de processamento, principalmente para os 

modelos de alta qualidade gerados para o Talude CB, tornou-se inviável o uso do modelo 

no próprio software Agisoft Metashape visto à lentidão de visualização e qualquer 

modificação a ser executada no modelo. 

 

Tabela 5.1 – Resumo do tempo total de processamento fotogramétrico para cada 

modelo. 

 Talude CB Talude MG-030 

Tipo de voo manual automático manual automático 

Qualidade baixa alta baixa alta baixa média baixa média 

Tempo total 1h17min 26h30min 37min 7h 1h 1h44min 5h30min 9h39min 
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Figura 5.4 – Talude CB – Voo manual – Comparação dos modelos gerados a partir dos 

processamentos de qualidades baixa (a) e alta (b). 

(a)

(b)



 

79 

 

 

Figura 5.5 – Talude CB – Voo automático – Comparação dos modelos gerados a partir 

dos processamentos de qualidades baixa (a) e alta (b). 

 

(a)

(b)
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Figura 5.6 – Talude MG-030 – Voo manual – Comparação dos modelos gerados a partir 

dos processamentos de qualidades baixa (a) e média (b). 

 

 

(a)

(b)
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Figura 5.7 – Talude MG-030 – Voo automático – Comparação dos modelos gerados a 

partir dos processamentos de qualidades baixa (a) e média (b). 

 

 Influência do tipo de voo na reconstrução dos planos 

 

No Talude MG-030, ambos os voos geraram modelos com diferentes vantagens em 

relação à captura dos planos das descontinuidades, ou feições estruturais. Conforme 

apresentado anteriormente, o modelo reconstruído a partir das imagens do voo manual 

apresentou maior quantidade de feições estruturais, conforme análise visual realizada. As 

(a)

(b)
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mesmas feições, no modelo gerado a partir do voo automático, não foram capturadas 

(Figura 5.8). Em contrapartida, o voo automático favoreceu a captura e apresentação de 

planos de descontinuidades perpendiculares a face do talude, as quais “mergulham para 

dentro do talude” (Figura 5.9). Esses mesmos planos, no modelo gerado a partir do voo 

manual, apresentaram-se como áreas de sombra (Figura 5.10). O mesmo plano, de 

atitudes 257/63, indicado na Figura 5.8, é destacado pela seta branca na Figura 5.9. Nota-

se que o plano está contido em uma área de sombra e é representado por uma nuvem de 

pontos que indica outra atitude de plano, paralela à face do talude, que não a correta que 

indicaria um mergulho “para dentro do talude”. Conforme comentado anteriormente, essa 

diferença pode ter ocorrido devido à diferença da posição do sol nos horários de captura 

das imagens. 

 

 

Figura 5.8 – Talude MG-030 – Voo automático – Destaque para as feições 

perpendiculares à face do talude. 
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Figura 5.9 – Talude MG-030 – Voo manual – Feições perpendiculares à face do talude 

apresentam-se como sombras, sob a forma de planos incorretos. 

 

 Verificação da orientação dos planos 

 

Após finalizada a reconstrução dos modelos 3D, foram realizadas verificações das 

orientações, ou atitudes dos planos das descontinuidades a fim de validar os modelos. 

Desse modo, por meio do software CloudCompare foram tomadas as medidas de planos 

de descontinuidades, cujas orientações foram obtidas durante a etapa de campo. 

 

Uma vez tomado como referência para o desenvolvimento do método proposto neste 
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trabalho, para o Talude CB foram realizadas verificações das orientações das 

descontinuidades segundo medidas tomadas em campo e a partir da nuvem de pontos do 

modelo 3D.  

 

A Figura 5.10 apresenta as medidas de um plano de foliação (Fo) localizado na porção 

esquerda da base do talude, cuja medida de campo obtida foi 233/30. O mesmo plano no 

modelo 3D apresentou medidas de orientação coerentes com o obtido em campo: 232/30; 

238/27 e 239/29. A Figura 5.11 apresenta a verificação de medidas de foliação, também 

na base do talude, porém em uma porção mais central. 

 

 

Figura 5.10 – Talude CB – Verificação das orientações dos planos – Fo. (a) plano da 

foliação e a medida de campo; (b) indicação do mesmo plano da imagem (a) no modelo 

3D; (c) vista de topo das medidas de orientação feitas no modelo 3D e suas medidas; (d) 

vista lateral dos planos medidos no modelo 3D. 

 

233/30

232/30

238/27

239/29

(a) (b)

(d)(c)
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Figura 5.11 – Talude CB – Verificação das orientações dos planos – Fo 

 

Além das medidas de foliação, foi tomada também a medida de fratura (Figura 5.12) e 

falha (Figura 5.13) para fins de comparação. A orientação de um dos planos de fratura 

em campo corresponde a 255/85 e, na nuvem de pontos, 253/77. Em relação ao plano de 

falha adotado como exemplo, em campo obteve-se a orientação 138/55, e na nuvem de 

pontos as atitudes medidas foram 148/50, 133/51, 135/51 e 131/54. 

 

 

Figura 5.12 – Talude CB – Verificação das orientações dos planos – Fr. 

 

 

Figura 5.13 – Talude CB – Verificação das orientações dos planos – Falha. 

 

 

 

227/22

224/25; 216/30; 218/30

253/77
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5.2. EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA DOS DADOS ESTRUTURAIS 

 

5.2.1. Orientação das descontinuidades 

 

Os planos principais das famílias de descontinuidades foram filtrados de acordo com as 

maiores concentrações dos polos e assim foi possível obter a orientação do plano médio 

de cada família (Figura 5.14). As identificações J1 a J6 são denominadas 

automaticamente pelo software.  

 

Nesta etapa foram adotados os seguintes valores para os parâmetros de entrada: knn = 30; 

tolerance = 0,2; bins level = 6; min. angle = 30 e nº max. DS = 10. 

 

 

Figura 5.14 – Talude CB – Planos selecionados após identificação automática do 

software DSE. 

 

A família J1 corresponde aos planos de foliação. A família J2 corresponde a falhas 

indiscriminadas que ocorrem em planos mais evidentes nas exterminadas direita e 

esquerda do talude. As famílias J3 e J4 são semelhantes, ambas representam fraturas com 

altos valores de mergulho, porém apresentam maior variação da direção do mergulho, 
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sendo essa diferença mais evidente após a classificação da nuvem de pontos segundo cada 

família, que será apresentada ainda nesse item. A família J5 é referente a planos de 

fraturas, também subverticais, porém com direção do mergulho diferente das famílias J3 

e J4. 

 

A família J6 não se trata de uma família de descontinuidade, mas de ruídos da nuvem de 

pontos gerados pelo método de aerolevantamento. A provável causa desse ruído é 

explicada a seguir. 

 

Ao final da etapa de orientação das descontinuidades, o software DSE apresenta a nuvem 

de pontos classificada segundo cada família de descontinuidade (Figura 5.15). Nessa 

etapa foram adotados os seguintes parâmetros de entrada: cone = 30; k sigmas = 0,5; 

número mínimo de pontos por cluster = 100 e foi executada a função merge. As funções 

desses parâmetros estão apresentadas no Item 4.2. Além disso, o software gera arquivos 

em formato “.txt” no qual cada ponto da nuvem de pontos possui a atribuição referente à 

família a qual pertence. 

 

 

Figura 5.15 – Talude CB – Imagem 3D da nuvem de pontos classificada segundo cada 

família de descontinuidade gerada automaticamente pelo software DSE. 

 

A família de artifício denominada J6 foi necessária para a separação dos pontos referentes 

à falta de detalhe que ocorre geralmente nos aerolevantamentos para as porções de pé e 
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crista de talude. A Figura 5.16 indica os planos gerados pela suavização das arestas 

(vetores normais em preto), a partir dos quais obteve-se o valor do plano médio, o qual 

foi utilizado para apoio na definição da família J6. A Figura 5.17 ilustra a ocorrência 

dessa suavização de arestas, geralmente em local de pé do talude, onde foi gerado um 

plano que não retrata a realidade geométrica do local. Além disso, os pontos contidos na 

família J6 também representam locais de vegetação que ocorrem entre os planos e que 

estava causando ruído durante a classificação das nuvens segundo as famílias de 

descontinuidades (Figura 5.18). Outro conjunto de pontos que também foi eliminado com 

a definição da família J6 foram as fraturas superficiais que ocorrem paralelamente a face 

do talude, em local onde a direção do talude se encontra subparalela à direção de 

mergulho da família J1 (foliação), as quais não correspondem a uma família de 

descontinuidades (Figura 5.19). 

 

 

Figura 5.16 – Indicação dos planos (vetores pretos) formados pela suavização das 

arestas. 
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Figura 5.17 – Ilustração da suavização de arestas em modelos e perfis gerados a partir 

de aerolevantamento após definição da família J6. 

 

 

Figura 5.18 – Ruído na nuvem de pontos gerado pela presença de vegetação. (a) 

indicação em branco de área com presença de vegetação; (b) nuvem de pontos geradas 

sobre a vegetação e (c) remoção dos pontos sobre a vegetação, os quais foram 

incorporados à família J6. 
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Figura 5.19 – Nuvem de pontos da família J6 ao longo de planos de fraturas superficiais 

paralelas à direção do talude. 

 

É importante destacar que o uso do software DSE para maciços rochosos com foliação 

deve se dar com bastante critério, principalmente nas etapas de definição das famílias de 

descontinuidades e eliminação de ruído.  

 

Por meio da validação das orientações dos planos coletadas em campo com aquelas 

medidas no modelo 3D, foi possível também validar a orientação geral do modelo. Ou 

seja, o posicionamento geral do talude no espaço tridimensional é correspondente com o 

posicionamento real. 

 

A partir dos arquivos “.txt” gerados pelo DSE foi possível analisá-los no software 

CloudCompare como nuvens de pontos em relação ao modelo 3D do maciço. Essa etapa 

foi importante para que fosse realizada uma análise crítica em relação à classificação da 

nuvem de pontos e famílias de descontinuidades propostas pelo DSE. A Figura 5.20 

mostra as nuvens de pontos de cada família em relação ao modelo 3D do maciço rochoso. 
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Figura 5.20 – Talude CB – Nuvens de pontos de cada família sobre o modelo 3D do 

talude. 

 

Conforme apresentado neste Item, a identificação automatizada da orientação das 

descontinuidades mostrou-se adequada e eficiente por meio do software DSE. 
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5.2.2. Espaçamento 

 

O espaçamento também foi calculado automaticamente pelo software DSE, a partir da 

importação de um dos arquivos em formato “.txt” referente ao resultado da classificação 

da nuvem de pontos, para o qual há a informação do plano a qual cada ponto está contido 

(arquivo contendo no nome “xyz-jc-c-abcd”). Os valores de espaçamento das 

descontinuidades calculados a partir das posições relativas dos cluster dentro de cada 

família, segundo os valores de “d” contidos no arquivo “.txt”. 

 

O software calcula dois valores de espaçamento, considerando as seguintes hipóteses: 

descontinuidades totalmente persistentes e descontinuidades não persistentes. É possível 

notar que os valores apresentados para as descontinuidades não persistentes são maiores 

que os valores de espaçamento quando adotada a hipótese de totalmente persistente. A 

Tabela 5.2 apresenta os valores de espaçamento obtidos para o modelo de referência. 

 

Tabela 5.2 – Valores de espaçamento para o modelo de referência. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Conforme será apresentado a seguir, o número mínimo de pontos para a determinação de 

um cluster foi o dado de entrada para o qual o cálculo do espaçamento apresentou maior 

sensibilidade. Cabe destacar que os dados de entrada de cone e k sigmas também 

apresentaram influência moderada nos cálculos de espaçamento. Já os valores de knn, 

tolerance e merge apresentaram pouca ou nenhuma influência nos cálculos dos 

espaçamentos. 

 

As funções de densidade obtidas como resultado dos cálculos de espaçamento para o 

modelo 3D de referência são apresentados a seguir na Figura 5.21. 
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Figura 5.21 – Resultados dos cálculos de espaçamento. 

 

A seguir são apresentados os resultados das análises de sensibilidade realizadas para os 

valores de espaçamento conforme os seguintes parâmetros de entrada: 

 

 knn 

 

Os valores de knn utilizados na análise de sensibilidade foram 30 e 60. Os resultados, 

conforme apresentados nas Tabelas 5.3 e 5.4, indicaram que o parâmetro knn possui 

pouca influência no cálculo de espaçamento para o modelo adotado. Os valores de 
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espaçamento quando adotado knn = 60 apresentaram-se, de modo geral, maiores do que 

os valores obtidos com knn = 30. Essa diferença variou entre 2 e 25 %, sendo a maior 

diferença observada para as descontinuidades consideradas não persistentes. 

 

Tabela 5.3 – Valores de espaçamento para modelos para knn = 30 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Tabela 5.4 – Valores de espaçamento para modelos para knn = 60. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,14 0,67 0,22 0,50 0,19 0,52 0,21 1,10 0,57 

nº clusters 207 139 200 193 60 

 

Os planos médios das famílias J4 e J5, geradas a partir da utilização de knn = 60 

apresentaram pequenas variações em relação aos valores dos planos gerados com knn = 

30, porém os planos médios continuaram pertencentes à mesma família. 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro knn são apresentados no 

Apêndice A. 

 

 Tolerance 

 

Para a análise de sensibilidade quanto aos valores do parâmetro tolerance, foram 

utilizados dados de entrada de 0,20 e 0,15. Os resultados, conforme apresentados nas 

Tabelas 5.5 e 5.6, indicaram que o parâmetro tolerance não apresentou influência no 

cálculo de espaçamento para o modelo adotado.  
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Tabela 5.5 – Valores de espaçamento para modelos com tolerance = 0,20. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Tabela 5.6 – Valores de espaçamento para modelos com tolerance = 0,15. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 148 216 216 81 

 

As análises de sensibilidade realizadas para o parâmetro tolerance não modificaram as 

concentrações principais dos polos e consequentemente seus planos médios, conforme 

calculado automaticamente pelo software. 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro tolerance são apresentados no 

Apêndice A. 

 

 Cone 

 

Para a análise de sensibilidade quanto aos valores do parâmetro cone, foram utilizados 

dados de entrada de 30° e 15°. Os resultados, conforme apresentados nas Tabelas 5.7 e 

5.8, indicaram que o parâmetro cone apresentou influência moderada no cálculo de 

espaçamento para o modelo adotado. Essa diferença variou entre 18 e 32 %. 

 

Tabela 5.7 – Valores de espaçamento para modelos com cone = 30°. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 
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Tabela 5.8 – Valores de espaçamento para modelos com cone = 15°. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,45 0,11 0,72 0,34 0,45 0,14 0,46 0,11 1,16 0,59 

nº clusters 212 63 144 148 40 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro cone são apresentados no 

Apêndice A. 

 

 Merge 

 

A sensibilidade da função merge foi avaliada para os valores de espaçamento das 

descontinuidades adotando-se o merge (com k = 0,5) e cálculos de espaçamento sem o 

uso da função merge. Os valores obtidos são apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10, para os 

quais o espaçamento obtido a partir do modelo com uso da função merge sempre 

apresentaram valores maiores do que aqueles sem o uso de merge, porém a influência 

desse parâmetro foi considerada como pequena para o cálculo de espaçamento no modelo 

de referência. Essa diferença variou entre 7 e 41 %, sendo a diferença maior observada 

para as descontinuidades quando consideradas persistentes. 

 

Tabela 5.9 – Valores de espaçamento para modelos com merge. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

Nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Tabela 5.10 – Valores de espaçamento para modelos sem merge. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,48 0,08 0,57 0,14 0,43 0,10 0,43 0,10 0,82 0,33 

nº clusters 219 147 216 216 81 
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Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto ao uso da função merge são apresentados no Apêndice A. 

 

 k sigmas 

 

Para a análise de sensibilidade quanto aos valores do parâmetro k sigmas, foram utilizados 

dados de entrada de 0,5, 1,0 e 2,0. Os resultados, conforme apresentado nas Tabelas 5.11 

a 5.13, indicaram que o parâmetro k sigmas apresentou influência moderada no cálculo 

de espaçamento para o modelo adotado. As maiores diferenças foram observadas 

comparando-se os espaçamentos calculados para os valores de k sigmas de 0,5 e 2,0. Essas 

diferenças corresponderam ao dobro do valor calculado para k sigmas de 0,5, quando 

comparado com o resultado de espaçamento quando adotado k sigmas igual a 2,0. 

 

Quanto maior o valor de k sigmas, maior será a quantidade de clusters considerados como 

coplanares e, consequentemente, maior o valor calculado para o espaçamento. 

 

Tabela 5.11 – Valores de espaçamento para modelos para k = 0,5. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Tabela 5.12 – Valores de espaçamento para modelos para k = 1,0. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,61 0,19 0,73 0,27 0,60 0,29 0,62 0,34 0,98 0,48 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Tabela 5.13 – Valores de espaçamento para modelos para k = 2,0. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,78 0,30 0,99 0,45 0,88 0,54 0,95 0,60 1,10 0,64 

nº clusters 219 147 216 216 81 
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Cabe destacar que os resultados de espaçamento não apresentaram distribuição bimodal 

quando foi adotado k = 0,5, para ambos os modelos com e sem vegetação. A distribuição 

bimodal dos resultados de espaçamento foi observada para o modelo com vegetação e k= 

2,0. Ainda em relação ao modelo com vegetação, mantendo-se o valor de k= 2,0 e 

modificando os valores dos parâmetros de entrada knn e tolerance de modo a tornar o 

processamento mais refinado, os resultados de espaçamento permaneceram apresentando 

distribuição bimodal. 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto ao uso da função k sigmas são apresentados no Apêndice A. 

 

 Nº mínimo de pontos por cluster 

 

Para a análise de sensibilidade em relação os valores utilizados para a quantidade mínima 

de pontos para a geração de um cluster, foram utilizados dados de entrada de 100, 200 e 

400. Os resultados, conforme apresentados nas Tabelas 5.14 a 5.16, indicaram que o 

parâmetro referente ao número mínimo de pontos por cluster possui a maior influência 

no cálculo de espaçamento para o modelo adotado. O valor adotado para o número 

mínimo de pontos por cluster é inversamente proporcional ao número de clusters 

considerados para o cálculo do espaçamento. Consequentemente, o valor calculado para 

o espaçamento é tanto maior quanto maior for o número mínimo de pontos por cluster. 

Neste caso a maior diferença observada foi para descontinuidades não persistentes, para 

as quais foram apresentados valores que correspondem a mais do que o dobro do valor 

calculado para diferentes valores do número mínimo de pontos por cluster. 

 

Tabela 5.14 – Valores de espaçamento para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 100. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,54 0,13 0,62 0,20 0,49 0,17 0,50 0,19 0,88 0,39 

nº clusters 219 147 216 216 81 
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Tabela 5.15 – Valores de espaçamento para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 200. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,61 0,19 0,92 0,33 0,53 0,18 0,55 0,26 1,18 0,64 

nº clusters 147 77 147 140 46 

 

Tabela 5.16 – Valores de espaçamento para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 400. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistente (m) não sim não sim não sim não sim não sim 

moda (m) 0,82 0,32 1,21 0,65 0,67 0,24 0,68 0,24 1,93 1,22 

nº clusters 75 33 96 86 23 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores adotados para o número mínimo de pontos para a criação 

de um cluster são apresentados no Apêndice A. 

 

Tomando-se como exemplo o resultado do espaçamento obtido para a família J1 

(foliação), conforme apresentado na Tabela 5.2, foram apresentados valores de 

espaçamento de 0,54 m e 0,13 m, para as hipóteses de descontinuidades não persistentes 

e persistentes, respectivamente. Como verificação realizada no software CloudCompare, 

medindo-se a distância entre as nuvens de pontos da família J1 e modo mais perpendicular 

possível, os valores encontrados são coerentes com a moda calculada pelo DSE para a 

hipótese de descontinuidades não persistentes. 

 

5.2.3. Persistência 

 

Semelhante ao procedimento realizado para o cálculo de espaçamento, os cálculos de 

persistência também foram realizados de modo automatizado pelo software DSE. 

 

Os resultados dos cálculos de persistência apresentaram os valores de persistência real 

por meio de histogramas de frequência. A Tabela 5.17, a seguir, apresenta os valores de 
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persistência obtidos para o modelo de referência. 

 

Tabela 5.17 – Valores de persistência obtidos para o modelo de referência. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Persistência apresentou maior sensibilidade às variações nos parâmetros de entrada do 

que o espaçamento. 

 

Conforme será apresentado a seguir, os valores de cone, merge e k sigmas foram os dados 

de entrada para os quais o cálculo de persistência apresentou maior sensibilidade. Cabe 

destacar que os dados de entrada de knn, tolerance e número mínimo de pontos por cluster 

apresentaram pouca influência nos cálculos de persistência. 

 

Por meio da fotointerpretação ou até mesmo por levantamento de dados em campo, a 

persistência é medida a partir de planos expostos e pelos traços dos planos. O software 

DSE proporciona a avaliação da persistência a partir dos planos exposto e suas relações 

de coplanaridade com outros planos, recurso este apenas disponível em ambiente virtual 

tridimensional. Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de espaçamento para 

o modelo 3D de referência são apresentados a seguir na Figura 5.22. 
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Figura 5.22 – Resultados dos cálculos de persistência  

 

A seguir são apresentados os resultados das análises de sensibilidade realizadas para os 

valores de persistência conforme os seguintes parâmetros de entrada: 

 

 

 knn 

 

Os valores de knn utilizados na análise de sensibilidade foram 30 e 60. Os resultados, 

conforme apresentados nas Tabelas 5.18 e 5.19, indicaram que o parâmetro knn possui 

pouca influência no cálculo de persistência para o modelo adotado. 

 

Tabela 5.18 – Valores de persistência para modelos para knn = 30. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 
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Tabela 5.19 – Valores de persistência para modelos para knn = 60. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,97 4,95 5,25 7,00 2,39 

persist. dip (m) 2,39 4,60 1,94 4,62 2,02 

persist. strike (m) 5,51 2,08 4,95 5,37 1,35 

persist. área (m²) 7,07 6,84 7,45 10,93 1,87 

nº clusters 116 88 107 96 50 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro knn são apresentados no 

Apêndice A. 

 

 Tolerance 

 

Para a análise de sensibilidade quanto aos valores do parâmetro tolerance, foram 

utilizados dados de entrada de 0,20 e 0,15. Os resultados, conforme apresentados nas 

Tabelas 5.20 e 5.21 indicaram que o parâmetro tolerance possui pouca influência no 

cálculo de persistência para o modelo adotado. 

 

Tabela 5.20 – Valores de persistência para modelos com tolerance = 0,2. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Tabela 5.21 – Valores de persistência para modelos com tolerance = 0,15. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,30 4,77 9,27 2,47 

persist. dip (m) 2,42 3,96 1,79 5,33 1,97 

persist. strike (m) 5,47 1,91 4,50 7,74 1,66 

persist. área (m²) 8,30 5,76 5,76 17,3 2,34 

nº clusters 122 97 119 93 67 
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Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro tolerance são apresentados no 

Apêndice A. 

 

 Cone 

 

Para a análise de sensibilidade quanto aos valores do parâmetro cone, foram utilizados 

dados de entrada de 30° e 15°. Os resultados, conforme apresentados nas Tabelas 5.22 e 

5.23, indicaram que o parâmetro cone possui grande influência no cálculo de persistência 

para o modelo adotado. 

 

Tabela 5.22 – Valores de persistência para modelos com cone = 30°. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Tabela 5.23 – Valores de persistência para modelos com cone = 15°. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 3,66 2,05 2,32 4,20 2,18 

persist. dip (m) 1,57 1,82 0,86 2,20 1,69 

persist. strike (m) 3,34 1,19 2,21 3,67 1,52 

persist. área (m²) 2,99 2,13 1,26 3,41 1,96 

nº clusters 149 57 119 103 34 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores de entrada do parâmetro cone são apresentados no 

Apêndice A. 
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 Merge 

 

A utilização da função merge da etapa de cluster analysis apresenta grande influência nos 

valores de persistência e seus resultados são apresentados nas Tabelas 5.24 e 5.25, sendo 

esse o parâmetro de maior sensibilidade no cálculo da persistência para o modelo adotado. 

 

Tabela 5.24 – Valores de persistência para modelos com merge. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Tabela 5.25 – Valores de persistência para modelos sem merge. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 1,24 0,99 1,30 1,24 1,10 

persist. dip (m) 0,79 0,83 0,77 0,74 0,80 

persist. strike (m) 1,10 0,79 1,19 1,10 0,91 

persist. área (m²) 0,70 0,89 0,80 0,75 0,80 

nº clusters 219 147 216 216 81 

 

Não usar a função merge ou usar um valor de k sigmas = 0 (zero) irá resultar na execução 

do mesmo teste de coplanaridade. 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto ao uso da função merge são apresentados no Apêndice A. 

 

 K sigmas 

 

A utilização ou não da função k sigmas e sua influência nos cálculos de persistência das 

descontinuidades apresentou os resultados apresentados nas Tabelas 5.26 a 5.28. Estes 

resultados indicaram que o uso ou não da função k sigmas possui grande influência no 

cálculo de persistência para o modelo adotado. 
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Tabela 5.26 – Valores de persistência para modelos com k = 0,5. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Tabela 5.27 – Valores de persistência para modelos com k  = 1,0. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 8,05 6,93 8,67 14,7 3,49 

persist. dip (m) 3,21 6,44 2,95 8,13 2,81 

persist. strike (m) 7,63 2,85 8,20 12,7 2,24 

persist. área (m²) 15,3 10,2 13,3 38,0 4,22 

nº clusters 86 70 69 52 54 

 

Tabela 5.28 – Valores de persistência para modelos com k sigma = 2,0. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 10,8 9,25 11,5 16,4 5,54 

persist. dip (m) 4,21 8,68 4,17 9,10 4,55 

persist. strike (m) 10,3 3,58 10,9 14,1 3,32 

persist. área (m²) 27,3 17,6 24,7 57,4 7,25 

nº clusters 53 43 37 29 41 

 

O valor adotado para k sigmas está diretamente relacionado ao valor da persistência, uma 

vez que é este parâmetro que irá controlar a quantidade de clusters que serão considerados 

como coplanares para então determinar a persistência. 

 

Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto ao uso da função k sigma são apresentados no Apêndice A. 
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 Nº mínimo de pontos por cluster 

 

Para a análise de sensibilidade em relação os valores utilizados para a quantidade mínima 

de pontos para a geração de um cluster, foram utilizados dados de entrada de 100, 200 e 

400. Os resultados, conforme apresentados nas Tabelas 5.29 a 5.31, indicaram que o 

parâmetro referente ao número mínimo de pontos por cluster possui pouca influência no 

cálculo de persistência para o modelo adotado. 

 

Tabela 5.29 – Valores de persistência para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 100. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,93 4,34 4,77 9,27 2,57 

persist. dip (m) 2,42 4,00 1,79 5,33 2,06 

persist. strike (m) 5,47 1,93 4,50 7,74 1,71 

persist. área (m²) 8,30 5,82 5,77 17,32 2,34 

nº clusters 122 96 119 93 61 

 

Tabela 5.30 – Valores de persistência para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 200. 

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 6,53 3,12 4,54 8,27 2,18 

persist. dip (m) 2,58 2,85 1,69 4,70 1,72 

persist. strike (m) 6,08 1,64 4,29 7,04 1,58 

persist. área (m²) 8,39 5,16 5,18 14,8 2,38 

nº clusters 86 59 90 68 39 

 

Tabela 5.31 – Valores de persistência para modelos com o número mínimo de pontos 

por cluster igual a 400.  

 J1 J2 J3 J4 J5 

persistência máx. (m) 5,00 2,61 4,77 8,69 2,79 

persist. dip (m) 2,27 2,37 1,85 4,92 2,10 

persist. strike (m) 4,59 1,92 4,51 7,40 2,12 

persist. área (m²) 6,41 5,23 5,18 15,4 3,70 

nº clusters 51 30 67 46 19 
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Os histogramas obtidos como resultado dos cálculos de persistência para a análise de 

sensibilidade quanto aos valores adotados para o número mínimo de pontos para a criação 

de um cluster são apresentados no Apêndice A. 

 

A foliação (família J1) do maciço rochoso, a partir do qual o método foi desenvolvido, 

apresenta padrão tipicamente ondulado, conforme indicado na Figura 5.23. Essa 

característica reforça a importância da avaliação do uso do recursos e parâmetros do 

software DSE que possibilitem a avaliação de coplanaridade dos planos expostos no 

maciço. É importante salientar que toda utilização de recursos automáticos para extração 

de dados exige uma análise crítica do usuário, acrescida de experiência nas áreas de 

caracterização dos maciços rochosos e geologia estrutural. 

 

A ondulação geral dos planos de foliação provavelmente está associada a um evento de 

deformação, o qual seria concomitante à origem de falhas, as quais apresentam direção 

de mergulho relativamente perpendicular à direção de mergulho da foliação, conforme 

ilustrado pela Figura 5.24. 

 

Evidência de deformações foram identificadas no maciço por meio da observação de 

clivagens de crenulação nos planos da foliação (Figura 5.25) e ocorrência de veio de 

quartzo deformação próximo a um provável plano de falha (Figura 2.26). 

 

 

Figura 5.23 – Talude CB – Planos de foliação (J1), em azul, apresentando padrão geral 

ondulado, conforme indicado em vermelho. 

 



 

108 

 

 

Figura 5.24 – Talude CB – Planos de foliação (J1) e planos de falha (J2). 

 

 

Figura 5.25 – Talude CB – Veio de quartzo deformado próximo a um plano de falha. 
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Figura 5.26 – Talude CB – Presença de clivagem de crenulação em plano de foliação 

(J1). 

 

 

5.3. MÉTODO PROPOSTO 

 

Como objetivo central desta dissertação de mestrado, o presente item visa apresentar o 

Método para Extração Automatizada de Elementos Estruturais por meio da fotogrametria 

com drone (Figura 5.27). 

 

O método proposto está sintetizado na forma de fluxograma, o qual foi organizado 

entorno de três etapas macro: aquisição de imagens, processamento dos dados e extração 

automatizada dos dados das descontinuidades. A partir disso, são apresentadas as 

sequências de etapas, com caixas de questionamento para as quais as respostas “sim” e 

“não”, que direcionam a diferentes etapas do fluxograma. 

 

Por meio deste fluxograma, juntamente com as informações contidas neste trabalho, 

espera-se que qualquer usuário possa desenvolver trabalhos semelhantes ao exposto aqui. 
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Figura 5.27 – Fluxograma para aplicação do método para Extração Automatizada de 

Elementos Estruturais em Maciços Rochoso por meio da Fotogrametria com drone. 

 

Todas as etapas realizadas para o desenvolvimento deste método foram apresentadas 

anteriormente nos Itens 4.2 e 4.3. 

 

A aplicação do método proposto em diferentes classificações geomecânicas será 

apresentada a seguir 
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5.4. APLICAÇÃO EM CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS 

 

O presente item irá apresentar e discutir os resultados do uso dos parâmetros extraídos 

automaticamente pelo método proposto em classificações geomecânicas. De modo geral, 

as classificações são realizadas a partir de características físicas e geométricas do maciço, 

sendo essas as características nas quais as informações de orientação, espaçamento e 

persistência das descontinuidades se enquadram. As características físicas foram 

levantadas durante as atividades de campo. As classificações geomecânicas foram 

aplicadas ao maciço rochoso do Talude CB. 

 

Conforme será apresentado a seguir, os parâmetros extraídos automaticamente segundo 

o método proposto foram mais úteis a classificações geomecânicas RMR e SMR. A 

classificação segundo o método Q-Slope necessitava de mais parâmetros, os quais não 

poderiam ser obtidos via o método proposto neste estudo, enquanto para as classificações 

RMR e SMR, aproximadamente metade dos parâmetros adotados podem ser extraídos 

pelo método aqui proposto. 

 

5.4.1. RMR básico (RMRb) 

 

A classificação do maciço rochoso, segundo o sistema RMR básico (RMRb), é dada por 

um valor final adimensional que representa o somatório de cinco parâmetros: 

 

1: resistência à compressão uniaxial da rocha – V1; 

2: RQD (rock quality designation) – V2; 

3: espaçamentos das descontinuidades – V3; 

4: condição das descontinuidades – V4; 

5: condições de percolação da água subterrânea – V5. 

 

Os parâmetros 2 e 3 supracitados foram obtidos a partir do método de extração 

automatizada proposto neste trabalho. Os parâmetros 1, 4 e 5 foram caracterizados em 

campo. Os valores de persistência são utilizados dentro do parâmetro 4 (condições das 

descontinuidades). A seguir será apresentado como cada parâmetro foi obtido.  
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 Resistência à compressão uniaxial (V1) 

 

O valor da resistência à compressão uniaxial (UCS) da rocha intacta foi estimado a partir 

da tabela apresentada por Hoek e Brown (1997), segundo a qual o maciço rochoso 

apresenta UCS entre 100 e 250 MPa. De acordo com essa classificação, a amostra de 

rocha necessita de vários golpes de martelo para que seja fraturada. 

 

 RQD (rock quality designation) (V2) 

 

Para a estimativa do RQD foi inicialmente calculado o índice volumétrico de juntas (Jv), 

segundo a Equação 3.3, adotando-se os valores de espaçamento obtidos para o modelo de 

referência (Tabela 5.2). 

 

Dessa forma, foi obtido o valor de 8,64 para Jv. 

 

Na sequência o valor de Jv foi aplicado à Equação 3.1 de Palmstrom (2005), a qual é usada 

quando os valores de Jv: encontram-se entre 4 e 44. Conforme recomendado por Riquelme 

et al. (2018), foi adotado o valor de espaçamento considerando-se as descontinuidades 

como não persistentes. Esse valor mostrou-se mais coerente com a realidade observada 

no maciço. 

 

Sendo assim, o valor obtido para RQD foi 88%. 

 

A seguir, os parâmetros V3 e V4 foram avaliados para a família J1 (foliação), por se tratar 

da família de descontinuidade menos favorável à estabilidade do talude. 

 

 Espaçamentos das descontinuidades (V3) 

 

O espaçamento entre as descontinuidades da família J1 adotado é igual a 0,54 m, o qual 

foi extraído automaticamente pelo software DSE. Segundo Bieniawski (1993), esse valor 

corresponde a um espaçamento moderado. 

 

 Condição das descontinuidades (V4) 

 

De acordo com a caracterização de campo, os planos de foliação apresentaram-se 
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predominantemente como rugosos ou irregulares, planares, fechados, sem 

preenchimento, com paredes pouco alterada a não alteradas. 

 

 Condições de percolação da água subterrânea (V5) 

 

O maciço do Talude CB apresentou-se, na ocasião do mapeamento, com gotejamentos de 

água e locais sugerindo a presença de umidade. 

 

 Classe RMRb 

 

Uma vez caracterizados os parâmetros V1 a V5, os quais são necessários para a aplicação 

do sistema RMRb, a atribuição do peso de cada um dele é dada pela tabela de parâmetros 

de classificação e seus pesos apresentada por Bieniawski (1989). A Figura 5.27 destaca 

(em vermelho) o peso atribuído a cada parâmetro. Para os parâmetros V1, V2 e V3, os 

valores dos pesos foram definidos segundo os gráficos apresentados na Figura 5.29, os 

quais são propostos por (Bieniawski, 1993). 

 

Conforme as Figuras 5.28 e 5.29, foram atribuídos os seguintes pesos aos parâmetros de 

classificação do sistema RMRb: V1 = 13; V2 = 17; V3 = 11; V4 = 28 e V5 = 4. 

 

 
Figura 5.28 – Parâmetros de classificação e seus pesos. Destaque para os dois 

parâmetros obtidos a partir da extração automatizada (modificado de Bieniawski, 1993). 

13

11

17
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Figura 5.29 – Classificação de parâmetros por meio de gráficos (modificado de 

Bieniawski, 1993). 

 

Após a atribuição dos pesos aos parâmetros, a classificação RMRb é dada segundo a 

seguinte equação (Equação 5.3): 

 

𝑅𝑀𝑅𝑏 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5           (5.3) 

 

Dessa maneira, o valor obtido para o maciço, segundo a classificação do Sistema RMRb 

é igual a 73, que corresponde a uma maciço Classe II (rocha de boa qualidade). Destaca-

se que essa classificação não considera a geometria do talude e, por isso, em geral, pode 

apresentar resultados de um maciço rochoso de melhor qualidade, quando comparado à 

classificação SMR, por exemplo. 

 

5.4.2. SMR 

 

Para a aplicação da classificação SMR (Equação 3.6), foram adotados os valores do 

RMRb (= 73), conforme apresentado no item anterior, os valores de F1, F2 e F3 por meio 

do software DSE e F4 conforme tabela apresentada por Anbalagan et al. (1992). Os 

valores adotados basearam-se nas informações da família J1 (foliação), considerada como 

a família menos favorável à estabilidade do talude. 
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A Figura 5.30 apresenta os resultados de F1 x F2 x F3 obtidos pelo software DSE. O valor 

de maior frequência obtido pelo software se encontra no intervalo entre -54 e -48. Desse 

modo, optou-se por usar o valor intermediário, correspondente à -51. Esse valor de 

correção corresponde ao potencial para ocorrência de ruptura planar, uma vez que a 

descontinuidade considerada como mais desfavorável é a foliação, a qual não possui 

orientação que condicionaria uma ruptura por tombamento. 

 

Para o parâmetro F4 foi adotado valor igual a -8, correspondente a uma detonação 

deficiente, visto que o local anteriormente era uma pedreira de quartzitos. 

 

Sendo assim, o valor obtido para a classificação do maciço segundo o SMR foi 14. Esse 

valor é significativamente menor do que obtido para a classificação RMRb ( = 73). O 

decréscimo de pontos observado para o SMR, quando comparado ao RMRb, é esperado, 

visto que a classificação SMR basicamente subtrai valores obtidos pela classificação 

RMRb com base em avaliações sobre potenciais de ruptura5 presentes no maciço e no 

método de escavação do talude. 

 

 

Figura 5.30 – Cálculo dos parâmetros de correção F1 x F2 x F3 realizado pelo software 

DSE. 

 

5.4.3. Q-Slope 

 

Os parâmetros necessários para a classificação do maciço por meio do método Q-Slope 

são apresentados a seguir, com os respectivos valores utilizados para o maciço do Talude 
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CB. Os parâmetros referentes à caracterização da descontinuidade foram aplicados à 

família J1 (foliação), a qual foi considerada como a família menos favorável à 

estabilidade do talude. 

 

As tabelas de referência usadas para a definição dos parâmetros usados pela classificação 

Q-Slope são apresentadas no Anexo A. 

 

 RQD 

 

O valor de RQD adotado foi o mesmo calculado conforme apresentado anteriormente 

para a classificação segundo o Sistema RMR. Sendo assim, o valor apresentado para RQD 

é 88%. 

 

 Jn 

 

O valor de Jn que melhor se ajustou às características do maciço foi 15, o qual 

corresponde, pela descrição apresentada classificação Q-Slope, a um maciço com quatro 

ou mais famílias de descontinuidades.  

 

 Jr 

 

O parâmetro Jr foi avaliado para a família de descontinuidades J1 (foliação). Esse 

parâmetro foi avaliado em campo para treze planos da família J1, os quais apresentaram 

um valor médio correspondente a 1,5. Esse valor retrata principalmente superfícies 

planares, rugosas ou irregulares. 

 

 Ja 

 

A caracterização do parâmetro Ja também foi realizada para a família J1 (foliação). A 

média dos trezes valores levantados em campo para esse parâmetro foi igual a 1.0, o qual 

corresponde a planos com paredes sem alteração, com apenas algumas manchas. 
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 Fator O 

 

O Fator O, aplicado à família J1 (foliação), foi definido como uma condição entre 

desfavorável a muito desfavorável em uma avaliação sobre a orientação da 

descontinuidade em relação ao talude. Sendo assim, o valor adotado para o Fator O foi 

0,63. 

 

 Jwice 

 

O parâmetro Jwice foi aplicado considerando as condições de campo no momento do 

levantamento das informações, as quais correspondem a um ambiente molhado. Visto o 

histórico de ocorrência de queda de blocos e as orientações das famílias de 

descontinuidades, o valor definido como adequado para Jwice foi 0,5. Esse valor refere-se 

a uma rocha competente com uma estrutura instável. 

 

 SRFslope 

 

Dentre as três opções de caracterização do parâmetro SRFslope, o Talude CB demonstrou-

se mais crítico ao de SRFa, cuja aplicação se dá para as condições físicas do talude. O 

valor mais adequado para SRFa foi definido como 5, o qual se refere a condições de perda 

de blocos, sinais de trincas de tração ou planos de cisalhamento, susceptibilidade à 

alteração e severa perturbação por detonação. 

 

 Aplicação do Q-Slope 

 

Diante dos valores definidos para cada parâmetro utilizado na classificação Q-Slope, o 

método foi aplicado segundo a expressão a seguir Equação 3.7. 

 

O valor obtido para Q-Slope foi 0,554. 

 

De acordo com o Gráfico 3.2, o valor de Q-Slope igual a 0,554 em um talude subvertical, 

com ângulo de face estimado em 80°, apresenta-se sob condições instáveis de 

estabilidade. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A proposta principal deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para a extração 

automatizada de dados estruturais de taludes em maciços rochosos a partir de imagens 

capturadas com drone. O método proposto foi apresentado em um fluxograma, a fim de 

subsidiar futuros trabalhos com temáticas iguais ou similares. Esse fluxograma está 

organizado em três etapas macro: aquisição de imagens, processamentos dos dados e 

extração automatizada dos dados das descontinuidades do talude. 

 

Consequentemente, foi realizada a avaliação da proposta de uso de levantamentos aéreos 

com drone para captura de dados em locais com limitações de acesso, para a qual conclui-

se que o uso de drone para captura de imagens e levantamento de informações em locais 

de difícil acesso ou que apresentem condições de insegurança aos profissionais de campo 

mostrou-se como uma ferramenta extremamente viável. 

 

O drone de modelo DJI Phantom 4 Pro mostrou-se adequado para a execução dos tipos 

de voos necessários para a aplicação do método proposto, uma vez que a proximidade da 

câmera em relação ao talude é um fator que está diretamente relacionado à qualidade das 

informações para a reconstrução do modelo 3D. Nesse sentido, esse modelo de drone 

possui dimensões e dispositivos de segurança que tornam o voo menos sensível à presença 

de ventos e mais seguro quanto à execução do voo próximo ao maciço rochoso e a 

interferências como vegetação e rede elétrica. 

 

Em relação à aquisição de imagens, para taludes verticais, a execução do voo manual 

mostrou-se mais adequada do que o voo automático, uma vez que a trajetória do drone e 

a aquisição das imagens são realizadas paralelamente à face do talude, o que não possível 

via voo automático. A execução de voo automático, o qual só é possível realizada na 

mesma elevação, mostrou-se inadequado para a reconstituição do modelo 3D de taludes 

verticais por três razões principais: (a) não foi possível capturar, de modo satisfatório, as 

feições estruturais na porção médio-inferior do talude, uma vez que a câmera se 
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encontrava muito afastada da face do talude; (b) apenas parte da malha do voo fica 

realmente próxima à face do talude; e (c) de modo a tentar manter-se mais próximo do 

talude, o voo não capturou imagens do topo do maciço. 

 

As opções atuais de malhas de planejamento de voos automatizados carecem de opções 

para a aquisição de imagens em taludes verticais a subverticais. Nesses casos, é necessária 

a realização de uma trajetória de voo ao longo de um plano paralelo à face do talude, a 

qual é possível atualmente somente via voo manual. 

 

Tratando-se da etapa de processamento dos dados, a técnica de fotogrametria SfM se 

destaca pela fácil aplicabilidade das informações de campo, sobretudo a partir de drones 

que possuam recursos de georreferenciamento de boa qualidade, e reforça uma das 

funções da fotogrametria que é a aferição de medidas com qualidade e precisão em 

modelos tridimensionais reconstruídos. 

 

A reconstrução tridimensional de um maciço rochoso mostrou-se vantajosa, visto o ganho 

de informações que se tem quando comparada ao modelo tradicional de mapeamento de 

campo, no qual há significativa restrição visual a partir das janelas de descrição. Além 

disso, a análise do maciço em ambiente virtual apresenta grande ganho de tempo quando 

comparada à logística de campo onde, em geral, o tempo do profissional em campo é 

mais restrito, muitas vezes não havendo a possibilidade de retorno ao site para 

confirmação de informações ou esclarecimento de dúvidas. 

 

O processamento dos modelos fotogramétricos com a qualidade mais baixa 

disponibilizada pelo software Agisoft Metashape mostrou-se adequada aos objetivos do 

presente trabalho. 

 

É importante a remoção de ruídos da nuvem de pontos, como vegetação, postes e 

calçamentos. A presença desses ruídos pode contaminar a amostragem para a coleta 

automatizada de informações das descontinuidades. A remoção de ruídos pode ser feita 

de forma satisfatória a partir de softwares específicos de uso comercial, como, por 

exemplo, o Agisoft Metashape ou o CloudCompare. 

 

No caso de planos que apresentem ondulação, como o caso da família J1 (foliação), a 
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realização do recurso de amostragem (subsample), disponibilizada no software 

CloudCompare, é importante para a definição da distância mínima entre os pontos. Ou 

seja, definindo-se uma distância mínima, como 0,01 m, usada no presente trabalho, 

feições como a ondulação de planos de descontinuidades serão reconstruídas de forma 

mais real, sem possíveis perdas de informações devido a um grande espaçamento entre 

pontos. 

 

Destaca-se a grande utilidade da interação entre os softwares DSE e CloudCompare, uma 

vez que as informações definidas naquele podem ser facilmente visualizadas e 

trabalhadas neste. 

 

A extração automatizada de dados estruturais por meio do software DSE mostrou-se 

eficaz mesmo para taludes que apresentam grande quantidade de planos com áreas 

expostas relativamente pequenas, como o caso do Talude CB, formado por quartzitos 

sericíticos cujos planos de descontinuidades são frequentes e pequeno (em média 0,4 m²).  

A orientação dos planos médios obtida automaticamente pelo software DSE mostrou-se 

coerente com os dados de campo. 

 

A extração automatizada do espaçamento entre as descontinuidades é, de modo geral, 

menor do que o observado pela fotointerpretação, porém coerente quando tomada ciência 

das vantagens da análise em ambiente tridimensional. A extração desse parâmetro em 

ambiente virtual tridimensional, adicionada ao recurso de análise geométrica dos planos, 

oferece recursos inviáveis ao trabalho em ambiente 2D (fotointerpretação) ou mesmo em 

campo, visto as limitações visuais e de acesso. 

 

A extração da persistência, muito semelhante à conclusão supracitada para o 

espaçamento, também se mostrou adequada à caracterização do maciço. Ainda nesse 

sentido, é importante ressaltar que a extração da persistência em ambiente virtual 

possibilita a coleta de dados sobre a persistência real, a qual normalmente não pode ser 

coletada em campo ou por fotointerpretação. O algoritmo apresentado para a extração da 

persistência utiliza somente as informações referentes aos planos expostos e suas 

possíveis coplanaridades, as quais são guiadas pelo uso da função merge e pelo valor do 

parâmetro de entrada k sigmas. A função merge é o parâmetro que apresenta maior 

influência no cálculo da persistência. 
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A falta de detalhe em locais de pé e crista de taludes, comum em aerolevantamentos, é 

uma informação que deve ser observada principalmente na etapa de filtro/revisão das 

famílias de descontinuidades apresentadas pelo software DSE. Nesses casos sugere-se 

que o usuário utilize recursos ou crie artifícios, como o agrupamento desses planos em 

uma “pseudo-família”, para minimizar ou até eliminar essa falta de acurácia, caso ela seja 

relevante ao projeto. 

 

Quanto à aplicação dos parâmetros do maciço rochoso extraídos automaticamente pelo 

método proposto, a título de exemplificação, observou-se a maior utilidade para as 

classificações  RMRb e SMR, visto os tipos parâmetros adotados nessas classificações. 

 

Por fim, destaca-se a relevância e alta aplicabilidade da metodologia aqui proposta em 

atividades de gestão de riscos e segurança, como também de caracterização geotécnica, 

nos setores de mineração, energia e transporte.  

 

Diante da experiência adquirida ao longo do desenvolvimento deste trabalho, faz-se as 

seguintes recomendações para trabalhos futuros: 

 

 apesar do grande avanço proporcionado pelas novas tecnologias aos trabalhos de 

caracterização de maciços rochosos, é imprescindível que a todo momento o usuário faça 

análises críticas quanto aos resultados obtidos; 

 

 realização da etapa de processamento das imagens e reconstrução do modelo 3D em 

software gratuito; 

 

 o desenvolvimento de aplicativos para planejamento e execução de plano de voo 

automático para taludes verticais a subverticais e o desenvolvimento de um algoritmo de 

extração de persistência que considere as informações referentes aos traços dos planos 

que são visíveis nas faces dos taludes; 

 

 realizar levantamentos com variações nos parâmetros da câmera e comparar as diferenças 

observados no modelo fotogramétrico 3D; 

 avaliação crítica do filtro CANUPO (Brodu e Lague, 2012) no software CloudCompare 
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para a eliminação da vegetação. 

 

Diante a frequente necessidade de otimização dos processos dentro das empresas, 

juntamente com a importante demanda por diminuição da exposição de pessoas a riscos, 

este trabalho apresenta uma metodologia que atua como solução em ambas situações. A 

extração automatizada de dados de descontinuidades em taludes de maciços rochosos, por 

meio de fotogrametria com drone, apresentou resultados satisfatórios e aderentes com a 

realidade de campo. A fim de melhorar e propor maior discussão da temática, o método 

proposto é apresentado de forma clara por meio de fluxograma e de forma detalhada ao 

longo de toda a dissertação. 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Tabelas Adotadas para a Classificação Q-Slope (Bar e Barton, 

2017) 
 

 Rock quality designation (RQD) 

 

 

 Joint set number (Jn) 
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 Joint roughness number (Jr) 

 

 

 Joint alteration number description (Ja) 
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 Environmental and geological condition number (Jwice) 

 

 

 Strength Reduction factor (SRFslope) 

- SRFa physical condition 

 

 

- SRFb stress and strength 

 

 

- SRFc major discontinuity 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Resultados das análises de sensibilidade para os cálculos de 

espaçamento e persistência pelo software DSE 
 

ESPAÇAMENTO 

 Variação do parâmetro knn 

- knn = 30 
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- knn = 60 
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 Variação do parâmetro tolerance 

- tolerance = 0,20 
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- tolerance = 0,15 
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 Variação do parâmetro cone 

- cone = 30° 
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- cone = 15° 
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 Variação do uso da função merge 

- com merge 
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- sem merge 
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 Variação do parâmetro k sigmas 

- k sigmas = 0,5 
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- k sigmas = 1,0 
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- k sigmas = 2,0 
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 Variação no número mínimo de pontos por cluster 

- mínimo de 100 pontos 
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- mínimo de 200 pontos 
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- mínimo de 400 pontos 
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PERSISTÊNCIA 

 

 Variação do parâmetro knn 

- knn = 30 

 

 

- knn = 60 
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 Variação do parâmetro tolerance 

- tolerance = 0,20 

 

 

- tolerance = 0,15 
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 Variação do parâmetro cone 

- cone = 30° 

 

 

- cone = 15° 
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 Variação do uso da função merge 

- com merge 

 

 

- sem merge 
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 Variação do parâmetro k sigmas 

- k sigmas = 0,5 

 

 

- k sigmas = 1,0 
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- k sigmas = 2,0 

 

 

 Variação no número mínimo de pontos por cluster 

- mínimo de 100 pontos 
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- mínimo de 200 pontos 

 

 

- mínimo de 400 pontos 

 

 



 

170 

 

APÊNDICE B – Declaração de inexistência de plágio 
 

Eu, Erika Cardoso Takano, declaro que esta dissertação intitulada Extração Automatizada 

de Dados Estruturais em Maciços Rochosos a partir de Fotogrametria com Drone é 

inteiramente e exclusivamente de minha autoria, com exceção das citações diretas e 

indiretas claramente indicadas e referenciadas nesse trabalho e, portanto, não contêm 

plágio. O cálculo de similaridade com arquivos encontrados na internet foi realizado 

utilizando o software CopySpider Versão 2.1.1, não sendo encontrado nenhum arquivo 

com similaridade acima de 3%. 

 

 

Assinatura: 

 

 

Data: 26/10/2022
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