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Objetivo: Apresentar as principais possibilidades 
advindas da utilização da técnica, enfatizando as 
facilidades, custo-benefício e economia de 
tempo trabalho em campo.  



Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  

2007: Trenas + Máquina Fotográfica  
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Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  

2010: Trenas + GPS + SmartPhone 



Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  

2010: Trenas + GPS + SmartPhone 



Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  

Busca por novas tecnologias: 



Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  
2017/2018: Demonstração do “Laser Scanner 3D” 
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Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  

2017/2018: Demonstração do “Scanner Laser 3D” 



Breve histórico das tecnologias usadas nos 
levantamentos de obras públicas no TCE-PB:  
2017/2018: Demonstração de Aeronave remotamente 
tripulada tipo Asa Fixa 



Comparativo Laser Scanner x Aeronave:  

Item Preparo do 
usuário 

Tempo de 
campo 

Trabalhos 
internos 

Geolocali
zação Precisão Restrição de 

espaço Preço 

Laser 
Scanner alto longo Sim Sim mm não R$ 350.000,00 

Drone médio curto Não Sim cm sim R$ 100.000,00 

???????   



Tipos mais comuns de “drones” para uso civil: 
Multi-rotores: Asa Fixa: 

Grandes áreas                  x                   Áreas menores 

Restrição de espaço       x                   Baixa restrição 



Infra-Estrutura necessária para levantamentos 
com drones de baixo custo: 

DJI Mavic Pro  

+ 

US$ 1.000,00 

Ou 

Processamento local 

Processamento na nuvem 

- Computador potente 
- Difícil utilização 
- Maior tempo de processamento 
- Maior custo inicial (US$ 3.499,00) 

 

- Computador normal 
- Fácil utilização 
- Menor tempo de processamento 
- Menor custo inicial (US$ 999,00) 



Solução adotada pelo TCE-PB 

+ Processamento 
na nuvem 



Solução adotada pelo TCE-PB 

- 35 minutos de voo 
- 2 baterias 
- 669 fotografias 



Solução adotada pelo TCE-PB 

- Modelo 3D 



Solução adotada pelo TCE-PB 

- Modelo Digital do Terreno 



Solução adotada pelo TCE-PB 

- Extração de medidas 
 



Solução adotada pelo TCE-PB 

- Modelo 3D 



Como são gerados os modelos: 

Estereoscopia no mapeamento aéreo 



Como são gerados os modelos: 

Estereoscopia no mapeamento aéreo 



Tipos de sobreposição 



Como são gerados os modelos: 

Uso do estereoscópio 



Como são gerados os modelos: 

Processamento de 669 fotografias  



Regulamentação: 

Registro da Aeronave e Piloto 

Autorizar voo 



Mercado de Drones Civis 



Mercado de Drones Civis 



Tela do aplicativo DJI GO 4: 



Produtos gerados no Software 
 

DRONEDEPLOY 
 
 

www.dronedeploy.com 



Resultados e Observações: 

Principais resultados: Cálculo de distâncias, áreas e volumes de 
interesse, a partir dos mapas gerados em campo, ampliando as 
possibilidades da Fiscalização, permitindo resultados confiáveis e gerando 
economia de tempo de levantamento em campo, tudo isso a um baixo 
custo de hardware e software. 
  
 
 
Observações: A técnica utilizada oferece resultados confiáveis para a 
Auditoria em relação às medidas levantadas em campo, todavia para se 
ter uma precisa posição do objeto levantado em relação a um sistema de 
referência local ou global se faz necessária a coleta de pontos de controle 
com coordenadas conhecidas.  
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