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RESUMO: Este trabalho teve como principal objetivo realizar um mapeamento de áreas de 
riscos geológicos utilizando a aerofotogrametria aplicada com VANTs (Veiculo aéreo não 
tripulado), no município de Salvador, bairro do Rio Vermelho. Na localidade de estudo há 
ocorrência de uma antiga pedreira desativada a muitos anos, cujos cortes nas vertentes da 
encosta da frente de lavras, geraram um elevado risco geológico. Isso porque, não houve 
preocupação, após a sua desativação, em estabilizar a escarpa em conjunto com áreas 
instáveis de solo exposto que geram um grande risco geológico associado a essas áreas. A 
aerofotogrametria é uma tecnologia largamente utilizada em atividades cuja finalidade é a 
extração de medidas de objetos através de fotografias aéreas. Sendo esse método utilizado 
com sucesso em diversos projetos, como o mapeamento geológico, ambiental e de risco 
geológico. Essa metodologia proposta para dar celeridade e qualidade ao mapeamento, pode 
gerar produtos que agregam valor às análises espaciais, como ortomosaicos 
georreferenciados, fotografias de alta resolução, modelos digitais de superfície (MDS) e de 
terreno (MDT). Para este trabalho foram realizadas investigações geológicas, com uso de lupa, 
martelo, bússola e GPS de mão (GARMIN Etrex-10) em três dias de campo distribuídos em 
duas semanas, contemplando nos primeiros dois dias de campo a geologia local da área, 
abrangendo os aspectos estruturais do maciço, aferindo medidas de fraturas, falhas e 
estruturas típicas de zonas de cisalhamento, os aspectos pedológicos e as condicionantes da 
vegetação e do relevo da área, assim como a influência antrópica em parte das áreas de 
estudo.  No terceiro e último dia de campo, foi realizado o levantamento das imagens aéreas 
utilizando o equipamento PHANTOM 3 PROFESSIONAL da marca DJI. No levantamento aéreo 
foram captadas 268 fotografias, em um plano de voo, que somava 2,45 km.  Para o 
processamento das medidas de fraturas, falhas e estruturas de zona de cisalhamento foi 
utilizado o software Stereonet. O pós-processamento das fotografias aéreas e a geração dos 
produtos digitais foi realizado utilizando-se os softwares: Agisoft Photoscan, ArcGIS 10.1, 
global mapper e TrackMaker.  Devido ao detalhamento das imagens, e do MDS gerados pelo 
equipamento, foi possível produzir mapas de geologia, lineamentos, solos, vegetação, 
declividade e altimetria, e por fim, integrando todos os dados e os mapas produzidos, foi 
realizado um mapa de riscos geológicos da área de estudo. Com isso ficou evidenciado que a 
utilização da aerofotogrametria associada com ferramenta VANT (Veiculo aéreo não tripulado) 
para o auxílio no mapeamento de áreas de risco geológico é bastante satisfatória em diversos 
aspectos. Afinal, pode-se notar que esse tipo de metodologia acarreta uma celeridade no 
processo de mapeamento, integrando um alto detalhamento das imagens de forma rápida, 
precisa e atual do local mapeado.  
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