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“The formulation of a problem is often more
essential than its solution, which may be merely a matter of
mathematical or experimental skill. To raise new questions,
new possibilities, to regard old problems from a new angle
requires creative imagination and marks real advances in
science.”
Albert Einstein
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Resumo
Com a popularização das aeronaves remotamente pilotadas, a fotogrametria de
baixo custo e alta precisão tornou-se uma ferramenta útil para mapear e obter informações
em áreas de difícil acesso. A técnica tem sido aplicada em geomecânica por possibilitar
a obtenção de informações de maciços rochosos para os quais não há alternativa de
obtenção de parâmetros pelos métodos tradicionais de mapeamento, aumenta a frequência
de análise e reduz a exposição dos profissionais a condições inseguras. Neste estudo,
usamos a técnica chamada estrutura por meio do movimento para adquirir imagens
bidimensionais e criar uma nuvem de pontos tridimensional. Em seguida, usando técnicas
de redes neurais artificiais, implementamos uma classificação semiautomática do maciço
rochoso usando o Geological Strength Index (GSI). A rotina foi validada utilizando cinco
conjuntos de dados de referência, com diferentes características geológicas, escolhendo a
rede neural com melhor desempenho, apresentando resultados com intervalos de
confiança acima de 90%, 100% de taxa acerto e baixo erro quadrático médio. O
procedimento permite uma interpretação padronizada, com o objetivo de reduzir o viés
gerado pela interpretação por meio de uma análise rápida e repetível, além da criação de
um relatório de registro sistemático dos levantamentos.

Palavras-chave: Geological Strength Index, Redes Neurais Artificiais,
Fotogrametria, Mecânica de Rochas.
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Abstract
With the popularization of remotely piloted aircrafts, low-cost, high-precision
photogrammetry has become a useful tool for mapping and obtaining information in areas
that are difficult to access. It has been applied in geomechanics because it makes it
possible to obtain information from rock masses for which there is no alternative way to
obtain information by traditional mapping methods, increases the frequency of analysis
and reduces the exposure of professionals to unsafe conditions. In this study, we used the
technique called structure from motion to acquire 2D images and create a threedimensional point cloud. Then, using artificial neural network techniques, we
implemented a semiautomatic classification of the rock mass using the Geological
Strength Index (GSI). The routine was validated using five datasets with different
geological characteristics, choosing the neural network with the best performance,
presenting results with confidence intervals above 90%, 100% hit rates and a low mean
squared error. The procedure allows a standardized interpretation, intended to reduce the
bias generated by the interpretation through a rapid and repeatable analysis, in addition
to the creation of a systematic record report.

Keywords:

Geological

Strength

Index,

Photogrammetry, Rock Mechanics.
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Capítulo 1
1

INTRODUÇÃO

A obtenção de informações sobre as rochas, estruturas e suas características
particulares proporciona a possibilidade da determinação da qualidade do maciço
rochoso, que possui reflexo na economicidade e segurança das atividades mineiras. O
estudo de estruturas geológicas e suas características qualitativas, fornecem parâmetros
para análises de descontinuidades que, individualmente ou combinadas geometricamente,
podem provocar instabilidades localizadas ou globais. A consequência destes eventos
pode variar de custos diretos, da remoção do material e estabilização da área, para uma
grande variedade de custos indiretos, como acidentes envolvendo pessoas ou bens
materiais, perda de produção e possível penalização de reservas de minério. Com o
objetivo de antecipar, impedir ou mitigar esses eventos, são realizadas distintas técnicas
de mapeamento em escavações rochosas que viabilizam as subsequentes análises.
Tradicionalmente, o mapeamento de descontinuidades é realizado usando técnicas
de medição manual com o uso da bússola geológica ou estrutural, como as descritas por
Priest & Hudson (1981). Durante o planejamento de um programa de mapeamento, é
decidido quantas descontinuidades serão mensuradas para definir as estruturas principais.
Wyllie & Mah (2005), estabelecem que em taludes onde a geologia é uniforme, vinte
medições devem fornecer informações sobre a orientação dos conjuntos e
aproximadamente cem medidas são necessárias para definir outras propriedades. No
entanto, taludes que apresentem geologia complexa, com presença de falhas, dobras, ou
contatos entre diferentes tipos de rocha precisarão de várias centenas de medidas para
definir suas propriedades, classificar o maciço e modelar seu comportamento.
Esse procedimento apresenta como desvantagens a lentidão, é tedioso, expõe
muitas vezes o profissional responsável pelo levantamento de campo a riscos iminentes
de queda de rocha, escorregamento na superfície, entre outros; a análise pode ficar
comprometida em pontos mais altos e os resultados podem ser tendenciosos devido ao
viés da amostragem quando restrito apenas a áreas acessíveis. Na Figura 1 é possível
observar distintas situações em que o responsável pelo mapeamento está exposto a
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diferentes riscos e a Figura 2 mostra uma configuração de mina onde muitos taludes já
não são acessíveis e não há possibilidade de realizar o mapeamento tradicional.

Figura 1 - Diferentes riscos na execução do mapeamento geológico/geotécnico.

Fonte: Lato & Vöge (2012).

Figura 2 - Exemplo de bancadas inacessíveis da Mina Aguilar – Argentina.

Fonte: Autoria própria.
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Além da orientação das estruturas principais, é efetuada a descrição qualitativa
das feições observadas ou da área mapeada como um todo, dependendo do sistema de
classificação de maciço rochoso escolhido. Os sistemas de classificação de maciços
rochosos têm como objetivo fornecer dados quantitativos do maciço (atribuindo
pontuações), para informações qualitativas da rocha (por exemplo: rugosa, pouco rugosa,
plana, ondulada, molhada, seca...) e prover a mesma base para engenheiros e geólogos
atuarem. Dessa forma o resultado do mapeamento deve produzir um valor ou intervalo
de valores que categorizam o maciço dentro de um intervalo definido, servindo como
base para aplicações práticas, possibilitando estimar parâmetros de entrada para análises
de estabilidade para as escavações.
Mais recentemente, as técnicas utilizando os leitores a laser e a fotogrametria 3D
começaram a ser empregadas no mapeamento geotécnico/geológico estrutural. Ambas
tecnologias fornecem nuvens de pontos tridimensionais, com maior precisão, quantidade
de informação e eficiência do que as medidas manuais, entretanto a varredura a laser
utiliza equipamentos mais dispendiosos, enquanto a fotogrametria 3D pode ser realizada
com grande flexibilidade, usando tecnologia de câmeras digitais de baixo custo. O
advento das aeronaves remotamente pilotadas (RPAs, do termo inglês "Remotely Piloted
Aircrafts") também viabilizou o surgimento da fotogrametria área de baixo custo e com
alta resolução.
Além de superar as desvantagens já citadas, Ferrero et al. (2009) apresentam
outras vantagens com o uso de técnicas de sensoriamento remoto para a caracterização
geomecânica de taludes:


Fornecem um conjunto de dados abrangente, que não se limita à base do
talude, mas que o cobre em grande parte ou toda sua extensão;



Geram maior número de medidas com menor esforço, em comparação
com as técnicas de medidas diretas;



Tornam a avaliação menos subjetiva e possibilitam a medição adicional a
qualquer momento, para refinar a avaliação ou resolver ambiguidades de
interpretação.

Independente da técnica de sensoriamento utilizada, o processamento necessita
ser eficiente e confiável, desta forma basicamente todas as linhas de pesquisa no âmbito
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da caracterização dos parâmetros do maciço rochoso, já evoluíram para a semiautomação
ou automação completa.
Essa progressão deve-se à dois fatores, primeiro devido à grande quantidade de
informação obtida pelas novas tecnologias, como pode ser visto na pesquisa de Slob et
al. (2005) e Riquelme et al. (2014). Os autores abordam métodos de detecção de faces
sob a hipótese de que é possível analisar as famílias principais de descontinuidades
mesmo com um grande número de resultados, analisando ou filtrando o estereograma.
Segundo, devido à necessidade de regularização dos resultados, já que se tratam de
informações fortemente dependentes do julgamento e experiência de quem a obtém, como
observado por Assali et al. (2014) que, com uma abordagem semiautomática, puderam
comparar o quão impreciso podem ser os resultados de campo devido à sua limitação de
acesso e imprecisão nas medidas.
1.1

RELEVÂNCIA DO TEMA

No âmbito da engenharia de rocha, parte fundamental da obtenção de parâmetros
geotécnicos para projeto de escavações inclui trabalho de campo, por meio de métodos
de mapeamento e prospecção tradicionais. Estes métodos são precisos quando
corretamente executados, mas possuem o inconveniente de exporem o geotécnico a riscos
e são demasiadamente lentos, não fornecendo parâmetros para

o correto

acompanhamento na velocidade com que as escavações são executadas no contexto atual.
Dessa forma é imperativo que a tecnologia se desenvolva na engenharia de rocha para
que as análises sejam feitas no mesmo intervalo de tempo em que as operações ocorrem.

1.2

JUSTIFICATIVA DA TESE

A investigação geotécnica busca obter parâmetros em materiais de origem
geológica para sua utilização em projetos de engenharia, que sejam representativos,
seguros, rápidos e econômicos, sendo assim a semiautomação da classificação GSI,
proposta nesta pesquisa representa um avanço nesse sentido.
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1.3

META

Esta tese tem por meta desenvolver uma metodologia para mapeamento e
classificação semiautomática e padronizada de maciço rochoso, baseada no GSI, a partir
de dados fotogramétricos tridimensionais e redes neurais artificiais.
1.4

OBJETIVOS

Com base na meta estabelecida foram fixados os seguintes objetivos:


Avaliar e determinar as aeronaves remotamente pilotadas de baixo custo
que possuam câmera fotográfica com qualidade e resolução adequadas
para utilização em fotogrametria de maciços rochosos na escala requerida;



Testar e analisar estratégias de voo que sejam compatíveis com a
fotogrametria digital oblíqua para obtenção de imagens que permitam a
interpretação de feições e estruturas nos maciços rochosos;



Estudar rotinas e processos para definir se o produto obtido viabiliza a
classificação de maciços rochosos a partir de nuvens de pontos
tridimensionais;



Desenvolver um sistema semiautomático para o método de classificação
de maciço rochoso Geological Strength Index – GSI.

1.5

CONTRIBUIÇÃO DA TESE

Esta tese tem por finalidade contribuir com a ciência da mecânica de rochas e
automatizar as técnicas de mapeamento geotécnico com uso de fotogrametria aérea
digital, focando em escavações a céu aberto, ampliando a confiabilidade das análises de
estabilidade, levando à maior segurança nas operações e otimização de recursos.

1.6

ESTRUTURA DA TESE

Além do Capítulo apresentado, a tese está organizada conforme a seguinte
estrutura:
Capítulo 2: Revisão bibliográfica - Principais sistemas de classificação de maciços
rochosos e suas aplicações. Conceitos fundamentais da fotogrametria, sensores de
imagem digital, aerofotogrametria, pontos de controle, escala, produtos gerados,
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tipos de plataformas, aeronaves remotamente pilotadas e utilizações. Aplicação
do

sensoriamento

remoto

no

mapeamento

geomecânico,

abordagens

semiautomáticas e automáticas. Conceitos básicos das redes neurais artificiais,
aplicações e técnicas.
Capítulo 3: Apresentação da metodologia desenvolvida, datasets utilizados e
funções empregadas para a semiautomação.
Capítulo 4: Apresentação dos resultados obtidos.
Capítulo

5:

Discussão

dos

resultados,

desenvolvimentos futuros e as referências.
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apresentação

das

conclusões,

Capítulo 2
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos utilizados para o
desenvolvimento da classificação semiautomática do Geological Strength Index – GSI,
com uso de fotogrametria aérea e redes neurais artificiais - RNA (Artificial Neural
Networks – ANN), tem como objetivo facilitar a compreensão da metodologia criada.

2.1

MECÂNICA DE ROCHAS

A Sociedade Internacional de Mecânica e Engenharia de Rochas (ISRM) definiu
a mecânica de rochas como a ciência teórica e aplicada do comportamento mecânico das
rochas e maciços rochosos, que estuda a resposta de todos os materiais geológicos aos
campos de força de seu ambiente físico. A mecânica de rochas trata da aplicação dos
princípios da mecânica clássica adaptados ao projeto e obras realizadas em estruturas
rochosas, frequentemente necessárias nas atividades de engenharia civil, mineração e
petrolífera.
Os conceitos de estabilidade na mecânica de rochas estão intimamente ligados à
geologia estrutural. A pesquisa, o mapeamento e a exploração de recursos minerais
dependem da compreensão e interpretação do que é observado. Na geotecnia, juntas,
falhas e planos de cisalhamento - algumas das estruturas possíveis de serem encontradas
no maciço rochoso - são denominadas descontinuidades. Isso se deve ao fato de muitas
vezes o mecanismo geológico de formação dessas estruturas não ser o objetivo principal
da investigação e somente a sua configuração geométrica, suas propriedades
geomecânicas e sua frequência de ocorrência serem analisadas. Importante salientar que
o interesse final está em adquirir informações do maciço para executar as escavações,
prever comportamento e projetar eventuais estruturas de contenção em rocha.
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2.1.1. Estruturas geológicas
O primeiro tipo de estrutura geológica apresentada não é tratado em sua essência
pela geologia estrutural pois seu processo de formação não é relacionado a deformações
ou rupturas da rocha devido a tensões tectônicas. No entanto, estruturas secundárias
podem surgir devido a deformações posteriores das estruturas primárias.
Os planos de acamamento são descontinuidades altamente persistentes formados
pela alternância das condições do ambiente de deposição de sedimentos em rochas
sedimentares clásticas. Segundo Brady & Brown (2004), os planos podem ser separados
por diferença na granulometria do material depositado ou por metamorfismo de baixa
ordem e somente nesses casos há coesão entre as camadas, caso contrário a resistência ao
cisalhamento se dá somente devido ao atrito entre os planos.
O segundo tipo de estrutura aqui apresentada constitui a categoria mais importante
na geologia estrutural devido à sua complexidade e relevância. Falhas são quaisquer
superfícies onde houve deslocamento por cisalhamento de uma face em relação à outra.
De acordo com Twiss & Moores (2007) os deslocamentos podem variar desde
quilômetros até milímetros, embora a nomenclatura falha seja comumente usada para
estruturas que se estendem desde metros até quilômetros e micro falhas seja utilizada
para estruturas milimétricas. Importante salientar que grandes falhas são constituídas de
uma rede de falhas menores que preservam as mesmas características geométricas onde
podem ocorrer perturbações e enfraquecimento do maciço.
A superfície deste tipo de estrutura geralmente é escorregadia e pode estar
preenchida com minerais com baixo ângulo de atrito. A espessura da falha também
costuma variar de acordo com sua magnitude, quanto maior a falha maior a sua espessura
e vice-versa, embora raramente seja algo exatamente constante. Conforme Fossen (2010),
diversos tipos de preenchimentos podem ser observados segundo o tipo de litologia onde
a falha ocorre, como por exemplo em rochas cristalinas o preenchimento pode ser argiloso
não-coesivo formado por feldspatos e outros minerais primários, enquanto em outros
casos pedaços de rocha dura podem constituir o preenchimento.
As zonas de cisalhamento são estruturas intimamente relacionadas com as falhas
uma vez que em ambas há a ocorrência de deslocamento paralelo às paredes. Fossen
(2010) afirma que uma zona de cisalhamento é um local tabular onde a deformação é
substancialmente maior que ao redor e que a diferença das falhas se dá em termos da
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distribuição do deslocamento, anatomia e mecanismos de deformação. As zonas de
cisalhamento envolvem deformações rúpteis e dúcteis enquanto as zonas de falha são
totalmente dominadas por mecanismos rúpteis. O consenso é de que zonas de
cisalhamento são a parte profunda ou a extensão das falhas. As superfícies das paredes
das zonas de cisalhamento são lisas ou cobertas com materiais com baixo ângulo de atrito
provenientes de alterações, podem ser bastante espessas, possuem qualquer tamanho e se
formam em qualquer profundidade.
As juntas são o quarto tipo de estrutura apresentada e constituem a categoria mais
comum entre todas. São descontinuidades geológicas onde houve ruptura do maciço sem
a ocorrência de deslocamento paralelo às suas superfícies e tem sua importância devido
à transmissão de informação geotécnica (sequência de eventos tectônicos e características
físicas da rocha). Hobbs, Means, & Williams (1976), afirmam que juntas geralmente se
repetem no maciço com uma frequência mais ou menos regular e comumente são
aproximadamente paralelas. Um conjunto de juntas aproximadamente iguais forma uma
família de juntas e um conjunto de famílias formará blocos no maciço.
Diques são intrusões de espessura reduzida em relação às demais dimensões,
possuem mergulho acentuado e são formados de rocha ígnea com matriz fina. Suas
superfícies são aproximadamente paralelas e podem passar de centenas de quilômetros de
comprimento. Brady & Brown (2004) os descrevem como estruturas planas
extensivamente mineralizadas, fraturadas, alteradas nas margens, com capacidade distinta
de resistência ao intemperismo da rocha hospedeira, gerando zonas de baixa resistência
ao cisalhamento, bastante propensas a infiltrações e a rupturas devido a altas tensões
induzidas.
As dobras segundo Twiss & Moores (2007), são ondulações em estruturas que
eram inicialmente planas como por exemplo os planos de acamamento e representam a
existência da deformação dúctil no maciço rochoso. Podem ocorrer em diversas escalas,
desde microscópica até dominar uma estrutura orogênica, seu formato, orientação,
extensão é particularmente importante para a mineração pois muitos depósitos são
localizados nas áreas mais acentuadamente curvas. Brady & Brown (2004), esclarecem
que seus principais efeitos geotectônicos são a formação de famílias de juntas próximo à
charneira e nas margens externas da dobra. Em rochas sedimentares a tensão de
cisalhamento entre os planos das camadas devido ao movimento flexural pode provocar
deslocamentos que consequentemente reduzem a resistência ao cisalhamento.
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Os veios são infiltrações minerais foliares, tabulares ou até mesmo irregulares. Se
formam quando constituintes minerais transportados por uma solução aquosa que
atravessa a rocha são depositados por precipitação. Brady & Brown (2004) afirmam que
podem ser mais frágeis ou mais resistentes do que a rocha encaixante, possuem grande
influência no crateramento e fragmentação do corpo de minério em métodos de mineração
subterrânea por abatimento.

2.1.2 Sistemas de classificação de maciço rochoso
Os principais objetivos das classificações de maciços rochosos são identificar os
parâmetros mais significativos que influenciam o comportamento dos maciços, dividi-lo
em grupos de comportamento semelhante, fornecer as características de cada classe,
derivar dados quantitativos e diretrizes para projetos de engenharia e por fim, fornecer
uma base comum de comunicação para engenheiros e geólogos. Aydan (2020) explica
que fundamentados em métodos empíricos, os sistemas de classificação de maciços
rochosos são amplamente utilizados para estudos de viabilidade e projeto na engenharia.
Embora a organização e classificação de características da rocha possa ser datada de
antes, o sistema de classificação de maciço rochoso proposto por Terzaghi em 1946 para
túneis, tornou-se a base para todas as classificações quantitativas que surgiram depois.
À medida que mais sistemas foram sendo desenvolvidos e atualizados, um maior
número de aplicações foram surgindo, como indicações de suporte e parâmetros de
entrada de análises numéricas para as escavações. Dentre os principais sistemas, se
destacam devido às suas grandes utilizações: Rock Quality Designation – RQD, Deere
(1968); Rock Mass Rating – RMR, Bieniawski (1973); Rock Mass Quality – Q, Barton et
al. (1974); Rock Mass Index – Rmi, Palmström (1995) e Geological Strength Index – GSI,
Hoek (1994). Todos eles foram atualizados e modificados, com a intenção de abranger
diferentes características geológicas e cenários de aplicação.
O sistema GSI se difere dos demais, pois é definido a partir da inspeção visual de
apenas dois parâmetros de entrada: estrutura da rocha e condições das superfícies das
juntas, para caracterização tanto de rochas duras quanto de rochas frágeis. Dentre suas
muitas versões, p. ex. Hoek et al. (1995), (1998), (2005), (2008), (2013); Hoek e Brown
(1997); Heok e Marinos (2007), destaca-se a atualizada por Hoek e Marinos (2000)
denominada “GSI for jointed rocks”, onde a estrutura da rocha é dividida em seis
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categorias: intacta ou massiva, fraturada em blocos, muito fraturada, muito fraturada e
perturbada, desintegrada, laminada e cisalhada; e as condições das superfícies das juntas
são segmentadas em cinco grupos: muito boa, boa, moderada, pobre e muito pobre. A
classificação é feita a partir de imagens padrões que servem como guias para seleção da
categoria da estrutura da rocha e da transcrição de condições de superfície, resultando em
um valor - ou um intervalo de valores como é recomendado - entre zero e cem, estimado
por meio de linhas diagonais, conectando a qualidade da superfície de descontinuidade
com o intertravamento dessas superfícies, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3 - GSI for jointed rocks.

Fonte: Hoek e Marinos (2000).

2.1.3 Critério de ruptura de Hoek-Brown e GSI
Por meio da avaliação do comportamento de uma ampla gama de dados de rocha
intacta e descontinuidades, Hoek e Brown (1980) mostraram que as relações entre tensões
principais maiores/menores e entre tensões de cisalhamento/normais, na ruptura, são
geralmente não-lineares, dessa forma o critério de ruptura empírico da rocha isotrópica
em condições triaxiais é dado pela Equação (1).
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𝜎1 = 𝜎3 + (𝑚𝜎𝑐 𝜎3 + 𝜎𝑐2 )0,5

(1)

Onde 𝜎1 é a tensão principal maior, 𝜎3 é a tensão principal menor, 𝜎𝑐 é a
resistência à compressão uniaxial e 𝑚 é constante para o tipo específico de rocha. O
parâmetro 𝑚 está relacionado com o grau de "interligação de partículas", para a rocha
intacta é alto e reduz à medida que aumenta o grau de fraturamento. Não existem limites
claros para este parâmetro; depende do tipo de rocha e da sua qualidade mecânica.
A resistência dos maciços rochosos por sua vez, é função da resistência da rocha
intacta e das descontinuidades, como pode ser visto na Figura 4, o aumento da área de
observação acarreta o aumento de estruturas geológicas observadas e na consequente,
redução da resistência do maciço rochoso. A presença de zonas tectônicas, alteradas ou
de diferente litologia, implica em áreas de debilidade e anisotropia com diferentes
comportamentos e características de resistência. Estas circunstâncias determinam uma
grande complexidade na avaliação da resistência dos maciços rochosos. Uma vez que
nenhum método adequado para estimar a resistência do maciço rochoso estava disponível
em 1980, os esforços se concentraram no desenvolvimento de uma equação que pudesse
ser dimensionada em relação às informações geológicas. Desta forma Hoek e Brown
vincularam uma equação de estimativa de resistência do maciço, com base em resultados
de ensaios da rocha intacta e observações geológicas.
Inicialmente, o critério de ruptura de Hoek-Brown fez uso do sistema de
classificação RMR de Bieniawski, como parâmetro de entrada das informações
geológicas. Ao observarem que mais parâmetros de entrada no sistema de classificação,
acabava por vezes induzindo a alguns erros no resultado da estimativa de resistência do
maciço rochoso, Hoek et al. (1995) introduziram pela primeira vez o conceito de
Geological Strength Index como um substituto para o RMR, um sistema baseado
fortemente em observações geológicas fundamentais. A Equação (2) apresenta a
resistência do maciço rochoso, onde 𝜎1 é a tensão principal maior, 𝜎3 é a tensão principal
menor, 𝜎𝑐 é a resistência a compressão uniaxial, 𝑚 e 𝑠 são constantes para o tipo
específico de rocha. Para rocha completamente intacta, 𝑠 assume o valor igual a 1 e para
rocha altamente fraturada o seu valor tende a zero.
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𝜎1 = 𝜎3 + (𝑚𝜎𝑐 𝜎3 + 𝑠𝜎𝑐2 )0,5

(2)

Figura 4 - Aumento gradativo da escala de observação do maciço rochoso.

Fonte: adaptado de Wyllie (2017).

O valor de 𝑚 pode ser obtido a partir do GSI conforme as Equação (3), onde 𝑚𝑖 é
o parâmetro da rocha intacta.
𝑚 = 𝑚𝑖 𝑒𝑥𝑝

𝐺𝑆𝐼 − 100
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(3)

Para maciços rochosos com GSI maiores a 25, o valor de 𝑠 pode ser determinado
conforme a Equação (4) e para GSI menores a 25, 𝑠 será igual a zero.
𝑠 = 𝑒𝑥𝑝

𝐺𝑆𝐼 − 100
9

(4)

2.1.4 Automação dos sistemas de classificação de maciços rochosos
Com a crescente melhora na capacidade de processamento e na qualidade das
placas gráficas dos computadores, múltiplas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito da
caracterização de parâmetros que auxiliam na correta interpretação das condições do
maciço rochoso, como por exemplo a rugosidade e a orientação de estruturas geológicas.
Dentre as técnicas de maior relevância para obtenção de tais informações, destacam-se o
mapeamento com modelos tridimensionais fotogramétricos [p. ex. Wickens e Barton,
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(1971); Mosaad, (1978); Haneberg, (2008); Firpo et al., (2011); Kim et al., (2016), (2018)
Salvini et al., (2020)], mapeamento por meio de nuvem de pontos, a partir de LIDAR
(Light Detect And Ranging) [p. ex. Kemeny et al., (2005); Sturzenegger et al., (2007);
Lato et al., (2009); Gigli e Casagli, (2011); Mah et al., (2011); (2013); Gallant e Marshall,
(2016); Gomes et al., (2016); Chen at al., (2018)] e o mapeamento com uso de imagens
bidimensionais [p. ex. Tsoutrelis et al., (1990); Crosta, (1997); Post et al., (2001); Lemy
e Hadjigeorgiou, (2003); Nefeslioglu et al., (2006)].

2.2

FOTOGRAMETRIA

A fotogrametria pode ser definida como a ciência de se obter medidas dignas de
confiança a partir de fotografias. Marchetti & Garcia (1978) comentam que o uso mais
comum dessa ciência, é na confecção de mapas planialtimétricos a partir de fotos aéreas
e que associado a ela está a fotointerpretação. Essa técnica, envolve a determinação da
natureza e descrição dos objetos que aparecem na fotografia, possibilitando assim uma
visão qualitativa do que foi registrado. Pode-se afirmar, portanto; que o objetivo
fundamental da fotogrametria é estabelecer uma relação geométrica entre a imagem e o
objeto no momento da captura. Uma vez que essa relação é corretamente obtida, é
possível derivar informação sobre o objeto através da imagem.
A fotogrametria moderna possui um amplo domínio, desde a passiva como a
fotografia propriamente dita até a ativa como o imageamento por radar. Lillesand, Kiefer,
e Chipman (2008) comentam, que as imagens podem ser coletadas e registradas em filme
(hardcopy) ou em formato digital (softcopy), e que o segundo domina a maioria das
operações fotogramétricas atuais. A disponibilidade de imagens em formato digital e o
processamento feito em computadores, viabilizaram muitas possibilidades para
adaptações de técnicas em outras áreas.
Um projeto de fotogrametria, de acordo com Mikhail, Bethel e McGlone (2001)
envolve em geral duas etapas:
1)

Aquisição e preparação de imagens e dados de suporte;

2)

Processamento das imagens para derivação dos produtos requeridos.

A primeira função inclui inúmeras operações, como a definição do projeto,
especificações, planejamento, aquisição de imagens adequadas e dados topográficos. A
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segunda função inclui a tomada de decisão de qual sistema fotogramétrico usar baseado
na especificação dos produtos esperados.

2.2.1 A câmera fotográfica
A configuração e a função das câmeras fotográficas digitais atuais são
conceitualmente idênticas às primeiras câmeras fotográficas analógicas. Lillesand et al.
(2008) explicam que, as câmeras usadas no início da fotografia eram uma caixa vedada
com uma abertura em uma extremidade e material sensível à luz na extremidade oposta.
A quantidade de exposição do filme era controlada variando o tempo que a abertura
permitia a passagem de luz. Com o tempo lentes foram incorporadas permitindo assim
que mais luz atingisse o material sensível em uma determinada quantidade de tempo.
Como pode ser visto na Figura 5, além da lente, um diafragma e um obturador
ajustáveis foram introduzidos. O diafragma, com função de controlar o diâmetro da
abertura da lente durante a exposição, e o obturador controlando o tempo de duração da
exposição. Com a incorporação das lentes as câmeras adquiriram também a capacidade
de focagem, quando uma câmera está devidamente focada, a relação entre distância focal,
distância do objeto e distância da imagem é dada pela Equação (5):

(5)

1 1 1
= +
𝑓 𝑜 𝑖

Onde f é a distância focal da lente da câmera; o é a distância entre a lente e o objeto
a ser fotografado e i é a distância entre a lente e o plano da imagem.
Na fotografia aérea, a distância do objeto envolvido é efetivamente infinita, então
1

o termo 𝑜 da Equação (5) tende a zero e i é igual f. Assim, a maioria das câmeras aéreas
são fabricadas com seu plano de imagem localizado precisamente a uma distância fixa f
de suas lentes.

31

Figura 5 - Representação esquemática do mecanismo de uma câmera fotográfica.

Fonte: Adaptado de Lillesand, Kiefer e Chipman (2008).

2.2.2 Fotografia digital
Uma imagem digital, é aquela gravada por meios eletrônicos. As fotografias
geralmente são do tipo raster, onde dados matriciais formam um conjunto de valores
numéricos que especificam as cores dos elementos individuais. Estes elementos de
imagem, geralmente quadrados, são chamados de pixel (da contração das palavras em
inglês picture element). Quanto menor for o tamanho do elemento da imagem; melhor a
resolução geométrica da imagem.
Kraus (2007), explica que as imagens em cores possuem três bandas espectrais
registradas em três imagens matriciais de igual tamanho. Essas imagens são geralmente
representadas por 24 bits (oito bits para cada camada de cor obtida através de sensores
específicos para a determinação de cada uma das intensidades de vermelho (Red), verde
(Green) e azul (Blue) - RGB).
Com a composição destas três cores primárias é possível obter imagens coloridas
visíveis ao olho humano que enxerga justamente nestas três faixas de comprimento de
onda como pode ser visto na Figura 6. Imagens registradas em 24 bits por pixel (bpp)
poderão chegar a um número superior a 16 milhões de cores e tonalidades, o que é muito
superior à capacidade do olho humano em distinguir cores e tonalidades e absolutamente
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adequado para a representação da realidade, sem a menor perda da qualidade em relação
às cores.
Figura 6 - Espectro eletromagnético com destaque para a banda do visível.

Fonte: Ronan (2018).

Para que a imagem digital possa ser utilizada na fotogrametria, ela deve ter sido
obtida por câmera fotogramétrica que se distingue das demais por possuir maior rigor
métrico nos parâmetros que a regem. A imagem métrica digital cumpre os seguintes prérequisitos básicos: o primeiro é que ela deve ter sido produzida por projeção central, onde
a imagem do objeto é formada em um plano, após os raios terem passado pelo centro da
perspectiva, e o segundo é que o centro da perspectiva deve ser corrigido em relação à
imagem.
A mensuração convencional de coordenadas de imagem em fotografias
analógicas, é substituída em fotografias digitais pela localização do respectivo pixel, por
um operador humano. Se possível, no entanto, a identificação e a medição de pixels
devem ser automáticas.
2.2.3 Sensores de imagem digital
A câmera digital possui algumas semelhanças com a câmera analógica, ambas
consistem em um corpo de câmera, um obturador para controlar o tamanho da exposição
e uma lente para focar a energia incidente em um filme ou plano de coleta de dados,
porém as semelhanças acabam por aí. As câmeras digitais substituem a emulsão
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fotográfica padrão de cristal de haleto de prata no plano do filme por uma matriz de CCDs
(charge-coupled device) ou CMOS (complementary metal-oxide semiconductor).
De acordo com Jensen (2005), o processo de obtenção de imagem digital com
sensor CCD ou CMOS inicia com o obturador mecânico abrindo e expondo o sensor, que
pode conter até dezenas de milhões de transdutores fotosensíveis (photosites), em seguida
a luz é convertida em uma carga no sensor, então o obturador fecha, bloqueando-a. A
carga é transferida para o registro de saída CCD ou CMOS e convertida em um sinal que
é digitalizado e armazenado na memória da câmera.
A tecnologia CMOS é mais comum em câmeras digitais compactas devido à
crescente miniaturização dos chips que contém o sensor, oferecendo vantagem do
processamento rápido. Em contrapartida a tecnologia CCD precisa maior espaço na
superfície do sensor, oferece maior resolução de imagem e por isso é mais aplicada em
câmeras profissionais de tamanho maior.

2.2.4 Aerofotogrametria
A maioria das operações fotogramétricas historicamente envolveram o uso de
fotografias aéreas, mesmo que a câmera aérea com precisão cartográfica fosse, e em
alguns casos ainda é, complexa e cara. A Figura 7 mostra um esquema tridimensional da
fotografia aérea. A lente é representada por um único ponto, chamado de centro da
perspectiva e o eixo óptico da lente da câmera é frequentemente vertical,
consequentemente uma área essencialmente retangular do terreno é fotografada.
Quando a fotografia aérea é utilizada para mapeamento, as linhas de voo estão
dispostas de forma que as fotografias sejam sobrepostas. Em geral, lateralmente a
sobreposição equivale a cerca de 25% da área coberta pela fotografia e longitudinalmente
ao longo da linha de voo, cada fotografia sobrepõe a área coberta pela anterior em
aproximadamente 60%, essa estratégia pode ser observada na Figura 8. A área sobreposta
pode aumentar dependendo do produto que se quer obter, chegando por exemplo para
mosaicos ou ortofotos a 80% de sobreposição na linha de voo e 60% lateralmente.
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Figura 7 - Representação tridimensional da fotografia aérea.

Fonte: Adaptado de Mikhail et al. (2001).

A sobreposição entre fotografias sucessivas, conforme Mikhail et al. (2001), serve
para fornecer cobertura de toda a área do solo a partir de dois pontos de vista, o que é
necessário para visualização estereoscópica. Duas fotografias sucessivamente expostas
ao longo de uma linha de voo, são chamadas de par estéreo de fotografias e permitem a
construção de mosaicos a partir do centro das fotografias.

Figura 8 - Representação de linha de voo e sobreposição.

Fonte: Adaptado de Mikhail et al. (2001).
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2.2.5 Pontos de controle
Para a realização do processamento e obtenção dos produtos que veremos mais
adiante é necessário estabelecer pontos de controle na área que será sobrevoada. Linder
(2006) explica que um ponto de controle é um objeto representado na imagem e que
possui as coordenadas (x, y, z) conhecidas. Isso significa que é necessário procurar estes
pontos na imagem para então orientá-las espacialmente. Para cada modelo precisamos de
pelo menos três pontos de controle (PC) bem distribuídos, ou seja, devem formar um
triângulo e não uma linha. Estes três pontos podem ser dois PC completos com valores
de x, y, z e um ponto de controle com apenas a cota z. Importante frisar que quanto mais
pontos houver, maiores as possibilidades de alcançar a acurácia e precisão relativas à
escala do levantamento.
Existem dois tipos de PC, os pontos sinalizados, que são locais indicados no
terreno por objetos como faixas ou barras em formato de cruz, geralmente brancas com
um sinal marcando o ponto central e os naturais, que são objetos reais, facilmente
identificáveis na imagem. No entanto, nem todos os objetos reais são realmente bons para
serem utilizados como PC, sempre que possível é aconselhável escolher os cantos de
retângulos, como construções ou pequenos pontos circulares. Para os pontos naturais, se
recomenda evitar telhados devido à dificuldade para obtenção de sua coordenada por
meio de levantamentos com Estação Total ou sistemas RTK (Real Time Kinematic). A
Figura 9 mostra exemplos de PC bons e não aconselháveis, note que estradas não
pavimentadas não são aconselhadas pois sofrem pequenos deslocamentos com o tráfego
de veículos.
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Figura 9 - Exemplos de pontos de controle.

Fonte: Adaptado de Linder (2006).

2.2.6 Escala e geometria da imagem digital
O conceito de escala, bastante conhecido, segue basicamente o mesmo para fotos
aéreas verticais. A escala é dada pela Equação (6):
(6)

𝑓
𝑆=
𝐻′

Onde S é a escala; f é a distância focal e H’ é a altura do voo acima do terreno.
Tanto em câmeras analógicas quanto digitais, os valores de resolução são difíceis
de interpretar em um sentido prático. De acordo com Lillesand et al. (2008), o objetivo
da fotogrametria muitas vezes não é somente a detecção, que é a capacidade de perceber
o objeto, mas também reconhecê-lo (discernir dentro de uma categoria, como, por
exemplo, distinguir árvores de lavouras) e identificá-lo (reconhecer o tipo de árvore ou
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de plantação). O interesse em mensurar a resolução de um sistema vai determinar a
capacidade dele para registrar imagens distintas de objetos pequenos e quase contíguos.
Nas fotografias digitais, os pixels que compõem a imagem determinarão a
capacidade de detecção, reconhecimento e identificação. Quanto maior o número de
pixels que formam a imagem, mais informações podem ser determinadas sobre os objetos
fotografados. Muitos outros fatores contribuem para a identificação de um objeto no
terreno, incluindo o contraste do objeto (fundo), movimento da imagem, vibração da
câmera, geometria da visão e efeitos atmosféricos.
A geometria da imagem digital é descrita não somente em relação ao tamanho de
pixel, mas também em termos do Campo de Visada Instantânea (Instantaneous Field of
View - IFOV), que é o ângulo determinado pelo tamanho do pixel e pela distância focal.
Outra medida relacionada é a Distância da Amostra do Terreno (Ground Sample Distance
- GSD), que é a projeção do tamanho do pixel no terreno. Mikhail et al. (2001) afirmam
que o GSD é usado como sinônimo de resolução erroneamente, já que este depende sim
da geometria do sensor, mas também de fatores externos e que a resolução real pode ser
tão boa como indicado pelo GSD, mas em aplicações práticas muitas vezes é menor. Para
se determinar o IFOV pode ser utilizada a Equação (7), enquanto que para determinar o
GSD utiliza-se as Equações (8) ou (9).

𝐼𝐹𝑂𝑉 = 2 tan−1

𝑑𝑝
2𝑓

(7)

Onde 𝑑𝑝 é o tamanho do pixel e f é a distância focal.
𝐺𝑆𝐷 = 𝐼𝐹𝑂𝑉 ∗ 𝐻′

(8)

Onde 𝐻 ′ é a altura do voo acima do terreno.
𝐺𝑆𝐷 =

𝐻′
∗ 𝑑𝑝
𝑓

(9)

A Figura 10 mostra a representação do IFOV e GSD, note que à medida que a
distância focal diminui ou o pixel aumenta, o IFOV aumenta. Um IFOV maior significa
que um pixel cobre uma porção maior da cena ou, de forma equivalente, que a imagem
tenha menor resolução espacial.
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Figura 10 - IFOV e GSD.

Fonte: Adaptado de Mikhail et al. (2001).

2.2.7 Produtos gerados
Os produtos obtidos são, via de regra, imagens, pontos e vetores. As imagens são
utilizadas quando há necessidade de retratar o objeto original e podem ser: fotografias
aéreas, que possuem uso em diversos modos de interpretação e planejamento geral.
Imagens pancromáticas ou coloridas. Mosaicos, que são imagens contínuas do terreno
construídas pela montagem de fotografias individuais. Imagens retificadas, nas quais os
efeitos de inclinação foram removidos com o objetivo de minimizar as distorções e
degradações dos dados. Ortofotos, que são imagens do terreno preparadas a partir de um
par de imagens sobrepostas de tal forma que os efeitos de perspectiva foram removidos.
A ortofoto, inclusive, pode ser usada como um mapa planimétrico, porque tem escala
constante, se linhas de contorno forem sobrepostas, o produto resultante pode ser usado
como um mapa topográfico.
Já os pontos são aqueles que recebem três coordenadas em um sistema de
referência e são utilizados como controle suplementar, geralmente derivado por
triangulação fotogramétrica ou alvos, onde as localizações pré-especificadas são
determinadas. As nuvens de pontos embora possam ser diretamente renderizadas e
inspecionadas, são geralmente convertidas em modelos de malha de polígonos ou
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triângulos, através de um processo comumente referido como reconstrução de superfícies.
A Figura 11 mostra uma nuvem densa de pontos de qualidade média (em (b) é possível
observar a área circulada em vermelho em (a) com maior aproximação para melhor
visualização dos pontos) obtida com o software comercial Metashape da Agisoft.
Figura 11 - Nuvem densa de pontos.

Fonte: Autoria própria

Por fim, temos os produtos vetoriais ou linhas, que são utilizados para representar
características naturais do terreno ou de objetos de infraestrutura criados pelo homem,
como por exemplo mapas planimétricos, que contêm somente as posições referenciadas
horizontais das características do solo. Mapas de contorno e mapas topográficos, mostram
as características planimétricas do terreno, a forma e a elevação do solo por meio de linhas
de referência, em que cada linha representa um nível da superfície. Os mapas topográficos
são um tipo de mapa de contorno e é o método anterior de representação ao Modelo
Digital de Elevação (MDE). Modelos tridimensionais ou wireframes também são
produtos vetoriais e representam a maior aplicação de tecnologia fotogramétrica em
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combinação com as ferramentas de visão computacional. A Figura 12 mostra um exemplo
de modelo digital de elevação de um setor de uma mina a céu aberto.

Figura 12 - Modelo digital de elevação (MDE).

Fonte: Autoria própria.

2.3

PLATAFORMAS UTILIZADAS NA FOTOGRAMETRIA

As plataformas de aquisição padrão no mapeamento fotogramétrico são as
aeronaves. Nas duas últimas décadas as plataformas expandiram em duas diferentes vias,
as aeronaves remotamente pilotadas (RPAs), como as conduzidas por rádio controle para
aquisição de fotografias de pequenas e médias áreas e os satélites de alta resolução para
aquisições de imagens de grandes áreas. Considerando que as zonas a serem mapeadas,
durante a realização da presente pesquisa, são pequenas e com necessidade de grande
resolução, as plataformas utilizadas e que serão detalhadas a seguir são RPAs.

2.3.1 Aeronaves remotamente pilotadas
A definição de forma simplificada de uma aeronave remotamente pilotada
segundo Valavanis (2007), é expressa como aquela que teve sua tripulação removida e
substituída por um sistema de computador e uma ligação de rádio. Foram introduzidas
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inicialmente durante a Primeira Guerra Mundial (1917) e então foram desenvolvidas e
aperfeiçoadas sempre com foco em aplicações militares, até que os eventos do 11 de
setembro nos Estados Unidos mudaram completamente a percepção sobre elas e colocouas no mapa da vida cotidiana, tornando-se o primeiro assunto em cobertura de mídia e
documentários de TV. A partir daí a tecnologia começou a alcançar níveis de crescimento
sem precedentes em várias aplicações militares e civis; como inspeções e vigilância de
linhas de energia, prospecções minerais, prevenção de incêndios, topografia,
fotogrametria, aplicações agrícolas entre outras.
As aeronaves remotamente pilotadas podem ser de três tipos: asa fixa que
necessita uma pista de decolagem e aterrissagem ou lançamento de catapulta, asa rotativa
que possui um ou múltiplos rotores, decola e aterrissa verticalmente, é capaz de voar em
altitudes muito baixas, pairar e girar no ar, mover-se para trás e lateralmente; e híbridas
com pouso e decolagem ocorrendo verticalmente e o voo se assemelhando à aeronave de
asa fixa. Na categoria de aeronaves com asa rotativa a nomenclatura varia conforme o
número de rotores que garantem a sustentação: 1 rotor – helicóptero, 3 rotores –
tricóptero, 4 rotores – quadcóptero, 6 rotores – hexacóptero e assim por diante. A Figura
13 mostra exemplos de RPAs de asa fixa e a Figura 14 mostra exemplos de RPAs de asa
rotativa com distintos números de rotores.
De acordo com Colomina & Molina (2014), a classificação dos RPAs se dá por
seu tamanho e raio de alcance, as aeronaves de asa fixa com médio alcance que operam
em grandes altitudes só podem ser utilizadas por grupos específicos, como por exemplo
os militares. Em seguida, aeronaves de asa fixa ou rotativa de curto e médio alcance, que
conseguem decolar com uma massa total entre 150 e 1250 kg (incluindo o payload) e
possuem um raio de alcance entre 10 e 70 km. Posteriormente as minis aeronaves, com
raio de alcance inferior a 10 km, pesando menos de 30 kg, com autonomia inferior a 2
horas e que são autorizadas a voar abaixo do limite do espaço aéreo. Por último as micro
aeronaves que se diferem das mini principalmente pelo peso, inferior a 5 kg.
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Figura 13 - RPAs de asa fixa.

Fonte: Adaptado de Austin (2010).

Figura 14 - RPAs de asa rotativa.

Fonte: Autoria própria.

O Sistema de aeronave remotamente pilotada (RPAS, do termo inglês "Remotely
Piloted Aircraft System") é composto não somente da aeronave propriamente dita, mas
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também de um sistema de controle que abriga as interfaces entre o operador e o resto do
conjunto e um sistema de comunicação entre a estação de controle e a aeronave
(geralmente via transmissão de rádio). Segundo ICAO (2011), Organização Internacional
da Aviação Civil (International Civil Aviation Organization) em sua Circular 328,
somente o "Sistema Aéreo Pilotado Remotamente" (RPAS), uma classe particular de
veículo aéreo não tripulado, poderá integrar-se ao sistema de aviação civil internacional.
A RPA não deve ser confundida com aeronaves de aeromodelismo ou com
"drones". No aeromodelismo a aeronave controlada por rádio é usada apenas para esporte
e deve permanecer à vista do operador, já o drone tem a capacidade de voar para fora da
vista do operador, porém não se comunica em tempo real, apenas sendo lançado em uma
missão pré-programada em um curso pré-programado e um retorno à base. Austin (2010)
afirma que a RPA, diferentemente das aeronaves anteriores terá algum grau maior ou
menor de inteligência automática. Poderá comunicar-se com o seu controlador e devolver
dados, tais como imagens eletro-ópticas ou térmicas, juntamente com as suas informações
de posição, velocidade, altitude, tempo de autonomia e temperatura dos componentes.
A legislação que o governo brasileiro aplica sobre a utilização dos RPAs é
exercida por duas agências federais, a Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em conjunto com o
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), já a atividade de
aerolevantamento é regulada pelo Ministério da Defesa.

2.3.2 Sistema de navegação da RPA
Durante a realização de uma missão, é fundamental que o operador saiba a
localização da aeronave em qualquer momento. Para possibilitar o seu retorno à base após
alguma falha no sistema, um equipamento de navegação deve ser transportado pela
própria aeronave.
Segundo Austin (2010), no princípio do desenvolvimento desta tecnologia, isso
significava que a aeronave tinha que transportar um sistema de navegação inercial
(Inertial Navigation System – INS), que inclui dispositivos de detecção de movimento
como giroscópios, acelerômetros e um computador que interroga os dados deles,
determina os movimentos da aeronave a partir de um conjunto inicial de coordenadas e
calcula sua posição em qualquer momento. Isso na maioria das vezes era sofisticado,
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complexo, caro e pesado, em outros casos podia ser mais simples e barato, porém exigia
uma atualização de posição frequente da estação de controle por meio do sistema de
comunicação.
Atualmente, a disponibilidade de um sistema de posicionamento global (Global
Positioning System - GPS) que acessa informações de um sistema de satélites terrestres,
aliviou esse problema. Os equipamentos GPS agora disponíveis são extremamente leves,
compactos e bastante baratos, oferecem atualização contínua de posicionamento para que
apenas uma forma muito simples de INS seja normalmente necessária. A Figura 15 mostra
o módulo que inclui o GPS do modelo de RPA Phantom 4.
Figura 15 - Módulo de GPS embarcado no Phantom 4.

Fonte: http://rccorner.ae

2.3.3 Utilização
A utilização das RPAs se expandiu fortemente na última década, podemos notar
que muitos setores civis têm empregado esse tipo de aeronave como plataforma para obter
informação ou até exercer interação com o meio. A agricultura por exemplo, tem utilizado
câmeras infravermelhas conduzidas por RPAs para levantamento de culturas e detecção
de doenças ou empregando aeronaves de asa rotativa, para realizar semeaduras e
pulverizações, uma vez que podem ser posicionadas com muita precisão especialmente
em campos muito pequenos.
Também são usados para patrulhar florestas e culturas vulneráveis quando as
condições climáticas são propícias ao início do incêndio. Na fotogrametria são utilizados
para mapeamentos de áreas urbanas ou rurais, permitindo a atualização de mapas com
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maior frequência e máximo detalhe. Em pesquisas com fins geológicos na busca de
depósitos minerais e em pesquisas arqueológicas, possibilitando a detecção de locais onde
foram enterrados antigos edifícios e estradas. Ademais, tem sido empregado no
monitoramento de poluição, níveis dos efluentes em barragens, zonas de áreas industriais
e extração mineral.

2.4

SENSORIAMENTO REMOTO E MAPEAMENTO GEOMECÂNICO

Nos últimos anos, o uso de técnicas digitais de sensoriamento para caracterização
de estruturas no maciço rochoso aumentou significativamente, isso se deve
principalmente à capacidade da obtenção de informação em áreas onde o mapeamento
convencional é impedido por questões de acessibilidade e segurança. O uso da
fotogrametria digital e da varredura a laser são as técnicas que mais se desenvolveram no
âmbito do mapeamento geomecânico à distância.

2.4.1 LiDAR - mapeamento geomecânico
Ao contrário da fotogrametria, a varredura a laser é uma tecnologia relativamente
recente, Sturzenegger & Stead (2009) explicam que existem vários tipos de scanners a
laser usando diferentes princípios de medição e com diferentes especificações técnicas,
entretanto os leitores a laser LiDAR (Light Detection and Ranging – Detecção e variação
da luz) são os mais adequados para aplicação geotécnica, já que permitem medições em
distâncias de várias centenas de metros. O LiDAR utiliza detecção óptica remota, que
mede as propriedades da luz dispersa para determinar o alcance de um alvo distante, sendo
o produto uma nuvem de pontos 3D, onde cada ponto possui coordenadas x, y e z e um
valor de intensidade de pixel em cores ou escala de cinza, como pode ser visto na Figura
16.
O produto 3D do maciço rochoso, sendo ele imagem ou nuvem de pontos, permite
que medidas de atitude das descontinuidades possam ser feitas, possibilitando assim a
definição de suas famílias. Eberhardt & Stead (2011) afirmam que a nuvem de pontos
também pode ser usada para fornecer dados sobre localização espacial da
descontinuidade, persistência e espaçamento. A caracterização da rugosidade e da forma
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das descontinuidades quando em grande escala, também pode ser obtida através do laser
LiDAR, já quando em pequena escala ainda se requer o uso de mapeamento convencional,
assim como a avaliação de outros parâmetros, por exemplo abertura e preenchimento.

Figura 16 - Janela de amostragem selecionada - nuvem de pontos em escala de cinza.

Fonte: Sturzenegger & Stead (2009).

2.4.2 Fotogrametria digital - mapeamento geomecânico
A fotogrametria digital terrestre (FDT) já é bastante utilizada em minas a céu
aberto de grande porte. A utilização desta técnica na área da geotecnia foi iniciada pela
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Austrália, no
ano 2000 e desde então, vários programas de visualização 3D e de tratamento para
obtenção de parâmetros geotécnicos tem sido desenvolvidos. A metodologia consiste da
obtenção de imagens estéreo do maciço rochoso em posições com coordenadas definidas
e então os produtos obtidos são tratados com o objetivo de adquirir informações similares
ao mapeamento tradicional em campo.

47

A FDT assim como a varredura a laser proporciona a representação tridimensional
do maciço rochoso com alta qualidade e em distâncias bastante elevadas, Sturzenegger et
al. (2009) aplicaram a FDT de longo alcance na cava da mina Palabora, localizada na
África do Sul e para isso fotografaram através da cava a uma distância de
aproximadamente 1,6km. Lentes com distintas distâncias focais foram utilizadas na
técnica: para a cobertura de toda a cava, lentes com distância focal de f = 20mm, 55mm,
100mm e 200mm, possibilitaram a caracterização de descontinuidades de grande escala;
e para cobertura parcial das bancadas, lentes com distância focal de f = 50mm e 400mm,
permitiram a análise de descontinuidades menores. A Figura 17 mostra o modelo
tridimensional da mina e a projeção esférica elaborada com as descontinuidades
detectadas.
Figura 17 - Modelo 3D da mina Palabora e projeção esférica das descontinuidades.

Fonte: Eberhardt & Stead (2011).

Sturzenegger et al. (2009) também ressaltam que o uso predominante dos modelos
está na mensuração de dimensões/orientações relativas e não de coordenadas absolutas,
sendo assim erros de -3,7; 4,2 e 0,6 m nas coordenadas x, y e z no modelo obtido com
lente f = 55mm ainda apresentam a acurácia e precisão consideradas adequadas para a
caracterização do maciço rochoso.
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Os efeitos de diferentes escalas na FDT no mapeamento geotécnico foram
observados por Poropat & Elmouttie (2006). Descontinuidades menores são suprimidas
em modelos gerados com fotografias obtidas a maiores distâncias e/ou lentes de distância
focal reduzida. A Figura 18 mostra dois modelos tridimensionais, no modelo da esquerda
é possível visualizar a face de um talude onde pequenas descontinuidades podem ser
detectadas, já no modelo da direita a análise factível é de estruturas maiores, que afetem
três bancadas ou mais.
Figura 18 - Face de talude (esquerda) e bancadas (direita).

Fonte: Poropat & Elmouttie (2006).

Dependendo da configuração da câmera e da distância do objeto de interesse, a
FDT realizada a partir de uma RPA, oferece resolução espacial de centímetros a
milímetros. Vollgger & Cruden (2016) descreveram o GSD de fotografias aéreas
apontando verticalmente ao objeto por meio da Equação (10):

𝐺𝑆𝐷 =

𝐴𝐺𝐿 ∗ 𝑊𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
𝑊𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 ∗ 𝑓

(10)

Onde 𝐴𝐺𝐿 é a altitude acima do nível do solo (Altitude above Ground Level) em
metros; 𝑊𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 é a largura física do sensor da câmera em mm; 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑚 é a largura da
imagem digital em pixels; 𝑓 é a distância focal em mm.
Desta forma o GSD pode ser melhorado pela diminuição do 𝐴𝐺𝐿 (voando mais
perto do solo ou do objeto) ou aumentando a resolução do sensor e a distância focal.
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Svennevig, Guarnieri, & Stemmerik (2015) falam também da variação do GSD
quando o mapeamento é realizado através de fotogrametria oblíqua. Esse método foi
desenvolvido pelo Serviço Geológico da Dinamarca e Groenlândia (GEUS) para apoiar o
mapeamento em áreas de difícil acesso em 1981 e 1993 e recentemente tem sido bastante
utilizado. O GSD na fotogrametria oblíqua é variável devido à obliquidade das próprias
fotos. No mapeamento realizado por Svennevig, Guarnieri, e Stemmerik a uma distância
de 900 m do afloramento, o GSD variou de 16 cm no primeiro plano da cena até o infinito
em direção ao horizonte.
De acordo com Poropat & Elmouttie (2006), tanto a técnica de mapeamento com
varredura a laser quanto por fotogrametria oferecem precisão e eficiência superiores às
medidas manuais, o que as difere é o custo relativo ao hardware visto que existe a
necessidade de um processador com boa capacidade. Enquanto o método com scanner a
laser requer um equipamento caro, a fotogrametria pode ser realizada com muita
flexibilidade usando câmeras digitais de baixo custo e devido à sua alta portabilidade,
podem ser embarcadas em RPAs, proporcionando assim a captura de imagens próximas
aos alvos sem a necessidade de lentes onerosas.
Confrontando também a FDT realizada em solo com a câmera fotográfica
embarcada em uma RPA, destaca-se que na FDT em solo ocorre o fenômeno da oclusão,
onde a face do talude pode não ser completamente reproduzida a partir de um único local.
A oclusão ocorre quando partes do talude não podem ser visualizadas porque estão
encobertas por saliências do próprio maciço. Esse fenômeno é minimizado ao realizar a
FDT embarcada em um veículo aéreo já que imagens são obtidas de diferentes posições.
A expansão da análise fotogramétrica tridimensional de maciços rochosos,
principalmente devido ao avanço tecnológico, popularização e acessibilidade RPAs, tem
possibilitado o uso desta técnica em áreas de difícil acesso, permitindo mais segurança e
aquisição de dados de forma mais eficiente. A análise de traços de juntas, por exemplo,
não é mais realizada apenas no espaço bidimensional [p. ex. Franklin et al., (1988); Reid
e Harrison, (2000); Hadjigeorgiou et al., (2003); Antony e Dove, (2006); Serajian e
Salari-Rad, (2008); Guo et al., (2012a), (2012b); Wang e Liang, (2015); Hong et al.,
(2017); Leng et al., 2021)] e avançou para o espaço tridimensional. Guo et al. (2018)
definiram as três principais abordagens de detecção de traços pesquisadas: a primeira é
baseada na obtenção das linhas formadas pela interseção dos planos de descontinuidade
[Assali et al., (2014); Riquelme et al. (2015); Buyer e Schubert, (2017)], a segunda é
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baseada na detecção de traços a partir da análise dos vértices que constituem o Modelo
Digital de Terreno - MDT do maciço rochoso [Umili et al. (2013); Li et al. (2016); Zhang
et al., (2020)], e a terceira define traços com base nas mudanças na intensidade e cor do
pixel [Zhu et al. (2016); Thiele et al., (2017); Guo et al., (2019)].
2.4.3 Detecção semiautomática e automática em produtos obtidos por meio
de técnicas de sensoriamento remoto
O aumento na capacidade de obtenção de dados, ampliou também a necessidade
da melhoria no processamento dessas informações. As duas técnicas digitais apresentadas
de sensoriamento remoto, fornecem grandes quantidades de dados e por isso requerem
métodos de processamento eficientes e confiáveis para extrair informações, como pode
ser visto nas pesquisas de Slob et al. (2005), Riquelme et al. (2014) e Buyer and Schubert,
(2018), onde foram apresentados métodos de detecção de faces sob a hipótese de que é
possível analisar as famílias principais de descontinuidades, mesmo com um grande
número de resultados, analisando ou filtrando o estereograma.
Além do mais, esses métodos devem ser semiautomatizados ou automatizados, na
medida do possível, para lidar com conjuntos de dados numerosos e reduzir a influência
do viés de medição, já que se tratam de informações fortemente dependentes do
julgamento e experiência de quem a obtém, como observado por Assali et al. (2014) e
Bolkas et al. (2017) que com uma abordagem semiautomática, puderam comparar o quão
impreciso podem ser os resultados de campo devido a sua limitação de acesso e
imprecisão nas medidas.
Na área dos sistemas de classificação, algumas pesquisas foram desenvolvidas
para categorizar de forma remota e/ou automática os maciços rochosos. Monte (2004),
usou o processamento de imagens para criar o Digital Rock Mass Rating – DRMR,
classificando o maciço a partir de fotografias e escaneamento a laser. Hong et al. (2017),
estimaram com uso de imagens, o GSI de forma automática, detectando juntas no espaço
bidimensional, baseados na teoria fractal e redes neurais artificiais e Li et al. (2019),
fizeram uso da extração automática por meio de nuvem de pontos tridimensional de cinco
parâmetros (orientação, traço, espaçamento, rugosidade e abertura) para a classificação
RMR e GSI remota. Olson et al. (2015) detectaram fraturas semiautomaticamente em
nuvens de pontos de testemunhos de sondagem para a determinação automática do RQD.
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A tendência de utilizar inteligência artificial - IA para classificação de maciços
rochosos vem sido incrementada nos últimos anos. Por exemplo, Lemy e Hadjigeorgiou
(2004) usaram imagens fotográficas de um maciço rochoso para extrair possíveis traços
de descontinuidade usando algoritmos de detecção e uma rede neural artificial (RNA)
para remover falsos positivos. Zhang et al. (2009), usaram sete parâmetros de entrada e
uma RNA para treinamento de máquina e previsão do RMR. Gholami et al. (2012),
usaram inteligência artificial com três algoritmos (Support Vector Regression, Relevance
Vector Regression e Genetic Algorithm) para estimar o valor de GSI a partir de ondas
sísmicas. Khatik e Nandi (2018), desenvolveram um sistema genérico de classificação de
maciços rochosos a partir do RMR e seus correlatos, com RNAs para estimar os resultados
da classificação genérica criada.

2.5 SISTEMAS INTELIGENTES

Os sistemas inteligentes (SI) envolvem métodos e algoritmos que de acordo com
Lemos et al. (2013), possuem a habilidade de utilizar o conhecimento adquirido por meio
de técnicas específicas, com diferentes graus de habilidade para representar o
conhecimento humano e, assim, podem realizar tarefas com problemas complexos que se
assemelham a problemas reais. Aquisição de conhecimento, aprendizado de máquina,
redes neurais, lógica fuzzy, computação evolutiva, sistemas multiagentes e mineração de
dados são apresentados em Rezende (2003), como capazes de oferecer diferentes graus
de habilidade para representar o conhecimento humano.
As RNAs especificamente são modelos computacionais que têm como inspiração
o sistema nervoso dos seres vivos, são capazes de realizar a aquisição e manutenção do
conhecimento, sendo compostas por um conjunto de unidades de processamento,
chamadas de neurônios artificiais. Haykin (2007), descreve uma RNA de forma mais
geral, como uma máquina simples, propensa naturalmente por meio de um processo de
aprendizagem a armazenar conhecimento e disponibilizá-lo para uso. Graupe (2013)
destaca o fato de as RNAs serem capazes de manipular mecanismos de entrada não
lineares, adaptarem-se por experimentação, terem a capacidade de aprendizagem,
habilidades de generalização, organização de dados, armazenamento distribuído e
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facilidade de uso de prototipagem, tornando-as assim, excelentes no reconhecimento de
padrões.
Com relação à adaptação por experiência, as forças de conexão entre os neurônios
de uma RNA, conhecidas como pesos sinápticos, são ajustadas a partir da apresentação
de exemplos relacionados ao comportamento do processo, ou seja, adquirem
conhecimento por experimentação; após o processo de treinamento da rede, a mesma é
capaz de generalizar o conhecimento adquirido, tornando possível a estimação de
soluções até então desconhecidas. Silva, Spatti e Flauzino (2010) explicam que o
conhecimento sobre o comportamento de determinado processo dentro de uma RNA é
distribuído entre as diversas sinapses de seus neurônios, possibilitando um incremento da
robustez da arquitetura da rede, mesmo que alguns neurônios se tornem inoperantes.

2.5.1 Neurônio artificial
De acordo com Vafaeipour et al. (2014), as unidades de uma RNA são conhecidas
como camadas, neurônios e funções de transferência; e estão envolvidas no objetivo de
transmitir informações e armazenar o conhecimento necessário em camadas ocultas.
Dessa forma, a arquitetura de uma RNA deve ser projetada de forma ponderada. Com
relação à quantidade de neurônios na rede, é importante escolher o menor número de
neurônios que acarrete no menor erro quadrático tanto na fase de treinamento, quanto na
fase de testes.
Wilamowski (2009) afirma que o aumento indiscriminado de neurônios
eventualmente causa memorização excessiva, resultando em uma rede que acaba
“decorando” as características durante a fase de treinamento e apresenta mal
funcionamento na fase de teste, em contrapartida, um número muito reduzido de
neurônios pode resultar em uma rede incapaz de realizar a extração e armazenamento de
características. Ambas situações podem ser observadas pelo valor do erro quadrático, que
tende a ser muito baixo durante a fase de aprendizado e tende a assumir valores elevados
na fase de teste para RNAs com muitos neurônios. Já para redes com poucos neurônios o
erro quadrático apresenta valores significativos tanto na fase de aprendizado como na fase
teste.
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Um modelo de neurônio artificial bastante utilizado em diferentes arquiteturas de
RNAs foi proposto por McCulloch e Pitts (1943), dado que tem como inspiração modelos
de sistemas nervosos biológicos e de acordo com Silva, Spatti e Flauzino (2010), é
composto por sete elementos básicos. O primeiro elemento é o sinal de entrada, que
representam os valores assumidos {𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 } pelas variáveis de uma determinada
aplicação. O segundo elemento é o peso sináptico {𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 }, que são ponderadores
das variáveis de entrada da rede, utilizados para quantificar a relevância em relação à
funcionalidade do neurônio. O terceiro elemento é o combinador linear 𝚺, que agrega os
sinais de entrada já ponderados e produz um valor de potencial de ativação. O quarto
elemento é o limiar de ativação 𝛉, que especificará o patamar apropriado para que o
resultado do combinador linear possa gerar um valor de disparo em direção à saída do
neurônio. O quinto elemento é produzido pela diferença do valor do combinador linear e
do limiar de ativação, conhecido como potencial de ativação 𝐮. O sexto elemento é a
função de ativação ɡ, que limita a saída do neurônio dentro de um intervalo de valores.
Por fim, o sétimo elemento é o valor final, produzido pelo neurônio conhecido como sinal
de saída 𝐲.
A Figura 19 apresenta uma estrutura geral de um neurônio artificial e as Equações
(11) e (12) mostram a representação matemática desenvolvida por McCulloch e Pitts
(1943), para um neurônio artificial, onde 𝑢 é o potencial de ativação, 𝑖 são as entradas do
neurônio, 𝑤 é o peso sináptico, 𝑥 é a entrada, 𝜃 é o limiar de ativação, 𝑦 é a saída e 𝑔 é a
função de ativação.
Figura 19 – Neurônio artificial.

Fonte: Adaptado de Silva, Spatti e Flauzino (2010).
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𝑛

𝑢 = ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖 − 𝜃

(11)

𝑖=1

𝑦 = 𝑔(𝑢)

(12)

2.5.2 Funções de ativação
Quando uma RNA envolve fenômenos não lineares, é necessário que a arquitetura
da rede permita o aprendizado supervisionado, possibilitando a alteração dos pesos entre
as camadas de neurônios, para atingir um critério definido de acordo com padrões
específicos. Para isso, são utilizadas funções de ativação, as quais, conforme Bishop
(1995), permitem à RNA representar funções não lineares de diversas variáveis em termos
de composições de funções não lineares de uma única variável. Entre as funções de
ativação mais populares, destacamos as funções totalmente diferenciáveis como Rampa
Linear, que são utilizadas para mapear o comportamento entre as variáveis de entrada e
saída do processo e a Tangente Hiperbólica, um tipo de função sigmoide, que permite o
aprendizado da rede, em geral, mais rapidamente.

2.5.3 Arquitetura da RNA
A arquitetura de uma RNA é composta por camadas de entrada, camadas ocultas
e camadas de saída. A camada de entrada é responsável pelo recebimento dos dados ao
sistema, que podem ser sinais, características, medidas ou funções. As camadas ocultas
ou também ditas intermediárias, é onde ocorre a maior parte do processamento interno da
rede e são compostas pelos neurônios encarregados de extrair as características associadas
ao problema proposto. Como é de se esperar, a camada responsável pela apresentação dos
resultados finais, resultantes dos processamentos nos neurônios das camadas anteriores é
a camada de saída. Em relação à estrutura da RNA, as principais configurações utilizadas
para o reconhecimento de padrões são camadas simples ou múltiplas, e cada camada
forma um bloco de construção denominado perceptron, que contém os neurônios,
conexões e pesos, conforme proposto por Rosenblatt (1958).
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2.5.4 Perceptron multicamadas (MLP)
A principal característica de uma rede MLP é a presença de camadas ocultas. Uma
RNA composta por uma única camada pode classificar apenas conjuntos de dados que
são linearmente separáveis, enquanto uma RNA com múltiplas camadas pode classificar
conjuntos de dados que não têm linearidade. Uma das técnicas bastante utilizados para o
treinamento supervisionado de uma rede MLP foi proposta por Rumelhart et al. (1986)
conhecida como retro propagação de erro (backpropagation) e ocorre em duas etapas
como pode ser visto na Figura 20. A primeira é definida como “propagação adiante”
(forward), onde o conjunto de treinamento é inserido na entrada e propagado camada a
camada até a saída; e a segunda é definida como “propagação reversa” (backward), onde
o resultado da saída é comparado ao desejado e ajustes são feitos nos neurônios.
Figura 20 – Rede perceptron multicamadas.

Fonte: Adaptado de Silva, Spatti e Flauzino (2010).

Entretanto, o inconveniente do algoritmo de retro propagação do erro é que este
converge muito lentamente, exigindo um esforço computacional elevado e por esta razão,
variações do método foram propostos com o objetivo de tornar o processo de
convergência mais rápido, potencializando o treinamento da rede. Uma delas é o método
Levenberg-Marquardt, desenvolvido por Levenberg (1944) e modificado por Marquardt
(1963), que é baseado no método dos mínimos quadrados para modelos não-lineares e
pode ser incorporado ao algoritmo de retro propagação. Assim, em problemas que
envolvem a classificação de padrões, é possível utilizar um perceptron multicamadas
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(MLP) aplicando a técnica de retro propagação, assim cada neurônio usa uma função de
ativação não linear.

2.5.5 Treinamento da RNA
O processo do aprendizado ocorre por meio do treinamento, onde um conjunto de
amostras representativas são apresentadas à RNA. Silva, Spatti e Flauzino (2010)
comentam que o total de amostras é dividido em dois conjuntos, o primeiro deles
destinado ao treinamento e validação da rede e o segundo destinado apenas para testes.
As proporções de amostras para cada conjunto são bastante diversas, podendo variar de
60 a 90% para treinamento e validação e entre 10 a 40% para testes, dependendo da
complexidade das respostas que se esperam da rede.
Os dois tipos mais comuns de treinamento de RNA são o supervisionado e o nãosupervisionado e envolvem o processo de ajustar os pesos sinápticos e limiar de ativação
a partir dos erros resultantes da rede. O treinamento supervisionado consiste em comparar
a resposta da rede à resposta padrão correta, calcular o erro para cada elemento de saída
e empregar ajustes dos parâmetros livres diminuindo a defasagem para valores de erro
aceitáveis. Já no treinamento não-supervisionado, não são fornecidas à RNA respostas
corretas, sendo assim, a própria rede deve buscar particularidades existentes no conjunto
total de amostras, então a RNA a partir dos exemplos semelhantes deve responder de
forma semelhante.

2.5.6 Particle Swarm Optimization
Proposto por Kennedy e Eberhart (1995), a otimização por enxame de partículas
(Particle Swarm Optimization) PSO é um método para otimização de funções nãolineares contínuas. O método compreende o conceito de inteligência coletiva e surgiu a
partir da análise do comportamento social de enxames, como revoada de pássaros e
cardumes de peixes. Vesterstrom & Riget (2002) explicam que no revoo de pássaros em
busca coletiva por alimento ou abrigo, as aves se comportam de maneira independente,
utilizando o aprendizado adquirido por experiência própria e também de grupo.
No âmbito dos SI, as aves são representadas por partículas que se movimentam
no espaço buscando soluções da função a ser otimizada. A movimentação da partícula de
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acordo com Medeiros (2005) é definida por sua posição, velocidade e direção no espaço;
e sua aceleração ocorre para “melhores” soluções, ou seja, a melhor posição da própria
partícula e a melhor posição do grupo. Assim o algoritmo realizará um número de
iterações e será interrompido ao atingir um determinado valor previamente definido,
resultando na melhor resposta encontrada pelo sistema até então. O conceito de
otimização por enxame de partículas segue cinco princípios descritos por Millonas
(1994): proximidade, qualidade, resposta diversa, estabilidade e adaptabilidade.
Computacionalmente é vantajoso, pois demanda pouco em termos de requisitos de
memória e velocidade e tem excelente desempenho em RNAs.
A representação matemática da posição da partícula proposta por Kennedy e
Eberhart (1995) e da velocidade da partícula proposta por Shi e Eberhart (1998) são
apresentadas nas Equações (13) e (14) respectivamente, onde 𝑥𝑖𝑗 representa a posição de
uma partícula que se movimenta em um espaço n-dimensional, 𝑖 representa o número de
partículas do sistema e 𝑗 representa a dimensão do problema; 𝑣𝑖𝑗 é a velocidade da
partícula; ω é o coeficiente de inércia e dependendo do seu valor, as partículas podem
explorar maiores ou menores áreas de busca; 𝑐1 é o fator cognitivo; 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) representa
um valor aleatório uniformemente distribuído entre 0 e 1; 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 é a melhor posição
encontrada por cada partícula; 𝑐2 é o fator social e por fim 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 é melhor posição
encontrada pelas partículas, considerando toda a população.
𝑥(𝑖+𝑗)𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 + 𝑣𝑖𝑗

(13)

𝑣(𝑖+𝑗)𝑗 = 𝜔 ∗ 𝑣𝑖𝑗 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑗 ) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑗 )

(14)
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Capítulo 3
3

METODOLOGIA

Neste capítulo, é apresentada a metodologia criada para a classificação
semiautomática do GSI com uso de fotogrametria. A metodologia é composta de uma
sequência de procedimentos que objetivam a coleta de dados e a extração de informação
para permitir a classificação da qualidade do maciço rochoso. A Figura 21 apresenta o
fluxograma de etapas necessárias para a realização da proposta metodológica
apresentada, que serão descritas em maior detalhe ao longo desse capítulo.
Figura 21 - Fluxograma de etapas de desenvolvimento da metodologia.

Fonte: Autoria própria.

3.1 ESPECIFICAÇÕES DAS AERONAVES UTILIZADAS NA PESQUISA

Por princípio, as aeronaves especificadas e utilizadas na pesquisa são portáteis,
versáteis e de fácil operação, não exigindo transporte especial para o local do voo,
tampouco extenso treinamento por parte de quem a opera. A comunicação entre as
aeronaves e seus respectivos controles é feita por meio de aplicativos que são
disponibilizados pelo próprio fabricante das aeronaves ou outros desenvolvedores e estão
disponíveis tanto para sistemas operacionais Android quanto iOS.
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3.1.1 Phantom 4 Pro
A Tabela 1 apresenta as especificações do modelo Phantom 4 Pro, a Tabela 2 as
especificações da câmera fotográfica embutida nessa aeronave, a Tabela 3 apresenta o
estabilizador, a Tabela 4 algumas informações adicionais e a Figura 22 mostra uma
imagem da aeronave, controle remoto, hélices e itens adicionais.
Tabela 1 - Especificações aeronave.
Especificações aeronave Phantom 4 Pro
Peso (bateria e hélices incluídas)

1388g

Tamanho diagonal (hélices excluídas)

350mm
Modo S: 45 km/h
Modo A: 36 km/h
Modo P: 31 km/h
Modo S: 42°
Modo A: 35°
Modo P: 25°

Velocidade máxima

Ângulo máximo de inclinação
Resistência máxima à velocidade do
vento

10 m/s

Faixa de temperatura operacional

0° to 40°C
Fonte: dji.com

Obs.: Modo P (Position Hold) é o modo de voo que possui todas as configurações
do Controle de orientação inteligente (IOC) e tem sua velocidade de voo limitada. Modo
S é modo de voo esporte, que permite maiores velocidades. O modo A ou Altitude Hold,
mantém o controle de altitude, mas permite o controle manual completo da RPA sem
GPS.

Tabela 2 - Especificações câmera.
Especificações câmera fotográfica Phantom 4 Pro
Sensor
Lente
Faixa ISO
Tamanho da imagem

Pixels efetivos: 20M
FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm
formato equivalente) f/2.8 - f/11
100 - 3200 (Automático)
100- 12800 (Manual)
3:2 Proporção da imagem 5472 × 3648
4:3 Proporção da imagem 4864 × 3648
16:9 Proporção da imagem 5472 × 3078
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Tabela 2 - Especificações câmera. (continuação)
Especificações câmera fotográfica Phantom 4 Pro
Modos de Fotografia principais

Disparo único
Disparo contínuo: 3/5/7/10/14 quadros
Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Fotos

JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG
Fonte: dji.com

Tabela 3 - Especificações estabilizador.
Especificação estabilizador Phantom 4 Pro
Estabilização

3 eixos (inclinação, rotação, guinada)

Faixa Controlável

Inclinação: -90 ° a + 30 °

Velocidade angular controlável máxima

Inclinação: 90°/s

Fonte: dji.com

Tabela 4 - Especificações adicionais.
Especificações adicionais Phantom 4 Pro
Aplicativo de configuração do dispositivo

DJI GO 4

Sistemas operacionais necessários

iOS 9.0 ou posterior
Android 4.4.0 ou posterior
Fonte: dji.com

Figura 22 - Phantom 4 PRO.

Fonte: dji.com
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3.1.2 Mavic Pro
A Tabela 5 apresenta as especificações do modelo Mavic Pro, a Tabela 6 as
especificações da câmera fotográfica, a Tabela 7 apresenta o estabilizador, a Tabela 8
algumas informações adicionais e a Figura 23 a aeronave, controle remoto, hélices e itens
adicionais.
Tabela 5 - Especificações aeronave.
Especificações aeronave Mavic Pro
Peso (bateria e hélices incluídas)

734g

Tamanho diagonal (hélices excluídas)

335mm

Velocidade máxima

Modo S: 5 m/s

Resistência máxima à velocidade do
vento

10 m/s

Faixa de temperatura operacional

0° to 40°C
Fonte: dji.com

Obs.: Modo S é modo de voo esporte, que permite maiores velocidades.
Tabela 6 - Especificações câmera.
Especificações câmera fotográfica Mavic Pro
Sensor

Pixels efetivos: 12,35M

Lente

FOV 78,8° 26 mm (35 mm formato
equivalente) f/2.2

Faixa ISO

100 - 1600

Tamanho da imagem (pixels)

4000 x 3000

Modos de Fotografia principais

Disparo único
Disparo contínuo: 3/5/7 quadros

Fotos

JPEG, DNG
Fonte: dji.com

Tabela 7 - Especificações estabilizador.
Especificação estabilizador Mavic Pro
Estabilização

3 eixos (inclinação, rotação, giro)

Faixa Controlável

Inclinação: -90 ° a + 30 °
Fonte: dji.com
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Tabela 8 - Especificações adicionais.
Especificações adicionais Mavic Pro
Aplicativo móvel

DJI GO 4

Sistemas operacionais necessários

iOS 9.0 ou posterior
Android 4.4.0 ou posterior
Fonte: dji.com

Figura 23 - Mavic Pro.

Fonte: dji.com

3.2

AQUISIÇÃO DE IMAGENS

Dentro da etapa de aquisição de imagens, o primeiro estágio inclui a definição do
projeto, planejamento de voo, aquisição de imagens adequadas e dados topográficos.
Durante a definição do projeto com propósito de classificação do maciço rochoso, a
delimitação da área a ser mapeada deve ser criteriosa, a escolha de áreas com informação
relevante e de qualidade possibilitará melhores resultados nas fases posteriores. Maciços
rochosos muito danificados pelo uso de explosivos, favorecem o aparecimento de
diversas descontinuidades de menor tamanho que dificultam a análise como um todo.
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Sabendo que as descontinuidades se repetem com um determinado espaçamento, definir
a região mais conveniente para a aquisição de imagens não prejudicando o volume
tampouco a qualidade da informação.
No período do planejamento, alguns aspectos devem ser considerados para a
correta execução do projeto. Considerando que as imagens serão obtidas por meio de uma
RPA, a análise das condições climáticas é imperativa, deve-se considerar a ausência de
fortes rajadas de vento ou chuva. Os modelos de RPAs utilizados na presente pesquisa
foram o quadricópteros modelos Phantom 4 Pro e Mavic Pro, ambos da fabricante DJI,
nestes modelos é possível realizar voos com ventos de no máximo 10m/s, acima disso
pode ocorrer desestabilização, dificuldades de deslocamento, maior consumo de bateria
e até mesmo queda da aeronave. Outros modelos de RPAs terão outras especificações
com relação à velocidade máxima do vento, que pode impossibilitar a operação com
segurança, sendo assim, cada modelo deve ser verificado individualmente conforme as
recomendações do fabricante.
Outra condição climática que deve ser observada é a exposição solar da área a ser
mapeada, a condição ideal é a levemente nublada que suaviza as sombras e homogeiniza
as cores. Exposição solar direta ou exposição solar entre nuvens, eventualmente
acarretam áreas de saturação ou sombreamento que podem dificultar o processamento das
imagens, a identificação dos pontos de controle, a geração da nuvem de pontos e os
procedimentos seguintes. Outra condição que se deve evitar é a captura de imagens contra
o sol, o excesso de luminosidade pode impedir a correta tomada das fotos aéreas.
Também na fase do planejamento, é importante avaliar a presença do tráfego de
equipamentos móveis durante a captura de imagens. Uma das justificativas se refere à
segurança do operador da RPA, caso este esteja posicionado nas imediações da região
mapeada, mas a principal justificativa é a de evitar que os equipamentos sejam capturados
nas imagens e prejudiquem o processamento, demandando filtragem dos objetos que
aparecem em movimento em pares de fotos contíguas. Como uma grande quantidade de
imagens são capturadas, algumas podem ser eliminadas e imagens com estes elementos
podem ser posteriormente removidas, contudo evitar esse tipo de situação é bastante
vantajoso e acelera o processo como um todo.
O tempo estimado de voo do mesmo modo precisa ser considerado, isso
determinará com razoável precisão o número de baterias necessárias para cobrir toda a
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área definida. Cada bateria terá um tempo de duração médio considerando condições
padrão de operação pelo fabricante, fortes ventos ou velocidades superiores à
recomendada reduzem a autonomia da aeronave. Os modelos utilizados nesta pesquisa,
tem capacidade média de duração de bateria de 20 minutos. A prática tem mostrado que
ter uma bateria reserva além das já necessárias para total cobertura da área é bastante útil
para situações não previstas, outra opção é o carregamento no próprio campo por meio de
adaptadores e a bateria de um automóvel.
Acerca do posicionamento da câmera em relação ao alvo, em casos em que o
maciço rochoso a ser avaliado está posicionado horizontalmente ou sub-horizontalmente,
como afloramentos, voos com deslocamento no plano horizontal, que são comumente
aplicados em fotogrametria para levantamento topográfico se mostram adequados. Já para
maciços rochosos ou afloramentos posicionados verticalmente ou sub-verticalmente em
relação ao horizonte, como taludes de rocha, por exemplo, é recomendado a câmera estar
posicionada de forma oblíqua à face do talude, assim sendo o voo deverá ser feito com
deslocamento no plano vertical. As Figura 24 e Figura 25 mostram os dois tipos de
execução de voos aqui citados, respectivamente.
Figura 24 - Esquema de execução de voo realizado horizontalmente.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 25 - Esquema de execução de voo realizado verticalmente.

Fonte: Autoria própria.

Além de definir a posição em que o voo deve ser realizado também é preciso
estimar o número de fotografias necessárias para cobertura da área de interesse. Como foi
visto anteriormente, para atender aos requisitos de estereoscopia, a cobertura aérea deve
prever a superposição longitudinal entre fotos consecutivas na ordem de pelo menos 60%
e a superposição lateral na ordem de 25%. Desta forma, a área de cobertura única que
expressa a área sem superposição, corresponderia ao produto da dimensão representativa
de 40% no sentido longitudinal e 75% no sentido lateral, representado na Equação (15).

Á𝑟𝑒𝑎ú𝑛𝑖𝑐𝑎 = 28% × Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑜𝑡𝑜

(15)

O número de fotos necessário, considerando a margem de segurança de ± 15% é
dado pela Equação (16):
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𝑁𝑓𝑜𝑡𝑜𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎
Á𝑟𝑒𝑎ú𝑛𝑖𝑐𝑎

(16)

Como penúltimo item a ser indicado referente à primeira fase, temos o
estabelecimento dos pontos de controle na área que será sobrevoada. Em áreas de fácil
acesso, a marcação física com tinta que tenha bom contraste na rocha e/ou alvos
preparados com lona ou outro material, têm se mostrado como boas opções para
levantamento das coordenadas dos pontos de controle por meio de topografia de precisão.
Em caso de mapeamento em área de difícil acesso, onde não há possibilidade de
aproximação para marcação no próprio talude, conta-se apenas com o GPS integrado na
própria aeronave.

3.3

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

De posse das imagens, se dá início à segunda fase da metodologia, definido pelo
processamento das fotografias para obtenção da nuvem de pontos densa que será utilizada
na terceira fase. Foi empregado na presente pesquisa o software Metashape da Agisoft
que realiza o tratamento fotogramétrico de imagens digitais e gera dados espaciais 3D. A
escolha se deve a uma excelente plataforma de visualização computacional, resultando
em um sistema de processamento automatizado e inteligente que, pode ser gerenciado
tanto por profissionais sem prévio conhecimento na área da fotogrametria, como por
especialistas que podem ajustar o fluxo de trabalho para várias tarefas específicas.
O software permite que os produtos sejam gerados, com baixos índices de erros e
deformações, com a mesma validade de um plano cartográfico georreferenciado de alta
resolução. Para cumprir a tarefa de georreferenciamento, o programa usa dados do GPS
embarcado na aeronave, havendo a possibilidade de otimizar o posicionamento do
levantamento utilizando os pontos de controle em campo, viabilizando maior precisão no
georreferenciamento dos modelos. O processamento das imagens consiste das seguintes
etapas:
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1. A primeira etapa consiste no carregamento das imagens no software,
seguido da identificação manual de marcos conhecidos em pelo menos
duas fotos. Ao criar um marco em um par de fotos qualquer, o software
tenta identificar o mesmo em outras fotos, então o usuário precisa somente
ajustar sua posição para o centro do marco. Quanto mais imagens com o
marco ajustado, mais próximo da posição exata ele fica nas imagens
seguintes, facilitando o processo. Em caso onde as coordenadas desses
marcos sejam associadas aos pontos de controle com coordenadas
conhecidas, é possível inserir essa informação, combiná-los com os dados
do GPS aerotransportado e calcular o erro associado ao ponto pela média
dos erros quadráticos obtidos pelas múltiplas marcações nas imagens que
visualizam o marco. A Figura 26 mostra uma imagem com um marco já
inserido.
Figura 26 - Marco inserido manualmente no software.

Fonte: Autoria própria.

2. A segunda etapa é a de alinhamento das imagens. Nesta fase o software
procura por pontos em comum nas fotografias e as combina, assim como
ele encontra a posição da câmera para cada imagem e refina os parâmetros
de calibração da câmera. Neste momento é possível optar pela acurácia no
alinhamento (muito alta, alta, média, baixa e muito baixa). Em geral para
o objetivo deste estudo, alta acurácia no alinhamento das imagens se
mostrou adequada. Como consequência, quanto mais alta a qualidade de
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alinhamento, maior o tempo de processamento e melhor a definição do
produto.
Como resultado, uma nuvem de pontos esparsa que pode ser vista na
Figura 27 e o conjunto de posições das fotografias são formadas. A nuvem
de pontos esparsa representa os resultados de alinhamento das imagens e
não será utilizada diretamente no próximo procedimento, no entanto, pode
ser exportada para utilização em outros programas de processamento de
imagens tridimensionais.
Figura 27 - Nuvem de pontos esparsa software Metashape.

Fonte: Autoria própria.

3. A etapa seguinte é a da construção da nuvem de pontos densa. Com base
nas imagens, a nuvem de pontos densa pode ser editada, segmentada ou
até mesmo exportada. Esse produto precede a malha 3D e será utilizado
para o mapeamento geotécnico virtual. Neste momento é possível optar
pela qualidade da nuvem densa (muito alta, alta, média, baixa e muito
baixa). Em geral, para o objetivo deste estudo, qualidade entre média e alta
se mostrou adequada. Assim como na etapa de alinhamento das imagens,
é importante destacar que a qualidade da nuvem permitirá melhor
visualização dos traços, entretanto optar por tratamento alto e muito alto,
demanda aumento significativo no tempo de processamento. A Figura 28
mostra um exemplo de nuvem densa obtido pelo software Metashape.
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Para utilização na terceira etapa (detecção de traços) a nuvem densa obtida é então
exportada em formato ASCII (arquivo de texto contendo as coordenadas X,Y,Z e o valor
de R, G e B de cada ponto).
Figura 28 – Exemplo de nuvem densa de pontos, software Metashape.

Fonte: Autoria própria.

3.4

DETECÇÃO SEMIAUTOMÁTICA DE TRAÇOS

Após a criação da nuvem densa, se dá início à terceira fase da metodologia, que
consiste na detecção semiautomática, na própria nuvem de pontos tridimensional, dos
traços que são formados pelas descontinuidades no maciço rochoso. O software utilizado
aqui foi o CloudCompare desenvolvido por Girardeau-Montaut (2015) dentro do setor de
Pesquisa e Desenvolvimento da Electricite de France e possui código aberto. Este
software inclui muitos algoritmos avançados utilizados para diferentes propósitos, como
por exemplo, classificar áreas na nuvem de pontos e detectar planos. No ambiente de
mapeamento geotécnico encontra-se o plugin chamado COMPASS que possui algumas
ferramentas específicas para mensuração de parâmetros das estruturas geológicas na
nuvem de pontos tridimensional.
Para a detecção de traços na nuvem de pontos densa, foi aplicada a abordagem
conformada por Thiele et al. (2017), denominada least-cost path (caminho de menor
custo). Esta técnica consiste em duas etapas, primeiro os pontos da nuvem densa são
vinculados aos seus vizinhos mais próximos aplicando um raio de busca esférico e então
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o “custo” é calculado para deslocamentos nos vínculos ao longo de padrões litológicos
ou estruturais. Em seguida, ao receber as definições do usuário de ponto inicial e final do
traço, a versão otimizada do algoritmo desenvolvido por Dijkstra (1959), define o
caminho estimado de menor custo. Ajustes podem ser feitos manualmente adicionando
pontos auxiliares (waypoints) nos locais onde os padrões estão presentes, por
consequência novo cálculo de menor custo é realizado e o traço é então ajustado.
O algoritmo empregado no plugin, apresenta diferentes funções para o cálculo de
menor custo, desenhadas com objetivo de facilitar a detecção de traços em distintos
ambientes geológicos, ou para diferentes resoluções do banco de dados. Para
descontinuidades estruturalmente controladas o mapa de traços pode ser obtido por meio
de Colour Brightness (brilho da cor) e Colour Similarity (similaridade da cor), já para
contatos litológicos, RGB Gradient mostra-se mais eficaz e em situações onde o banco
de dados possui alta resolução, o custo pode ser calculado por Curvature. A ferramenta
utilizada para delimitação dos traços das descontinuidades na nuvem de pontos se chama
Trace Tool. Por fim, para tornar a ferramenta o mais integrada possível à prática
científica, todos os traços definidos, podem ser exportados como arquivo csv (formato
ASCII delimitado por vírgulas) para interpretação especializada. O arquivo de saída
contém a identificação dos traços e pontos, coordenadas tridimensionais do início e fim
de cada traço, identificação da função aplicada para cálculo do custo e seu respectivo
valor. A Figura 29 mostra a interface do software com uso da Trace Tool.
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Figura 29 - Detecção de traços com Trace Tool.

Fonte: Autoria própria.

3.5

ARQUITETURA DA REDE NEURAL ARTIFICIAL

Para o reconhecimento de padrões em uma rede MLP, como foi comentado no
Capítulo 2, um certo número de amostras para cada categoria é apresentado à rede para a
realização do treinamento. Na presente pesquisa foi utilizado o método chamado Sliding
Window Technique (técnica da janela deslizante), onde uma janela de análise se desloca
fornecendo n cenários de dados de entrada (exemplos) para realizar o treinamento. Essa
técnica foi utilizada pois permite o aumento no número de amostras e como consequência
aumenta a acurácia da rede. As janelas foram definidas com dimensões de 10 x 10 m e o
deslocamento entre janelas em 10% (1 m), em quatro possíveis direções (esquerda,
direita, para cima e para baixo).
Para definir a arquitetura representada na Figura 30, foram estudados os principais
parâmetros que influenciam a complexidade da rede e sua capacidade de aprendizagem,
dessa forma foi definido o número de entradas (neurônios que representam a camada de
entrada da rede neural); o número de camadas ocultas; seu respectivo número de
neurônios e taxa de aprendizado (parâmetros estes definidos automaticamente pelo
sistema de otimização Particle Swarm Optimization – PSO.
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O algoritmo de aprendizagem e a função de comparação usados na pesquisa,
durante a fase de aprendizagem foram definidos manualmente. Para a função de ativação
de camadas ocultas, três funções foram testadas: tangente hiperbólica, logística sigmóide
e distribuição normal, apresentadas nas Equações (17) a (19).
Figura 30 - Fluxograma e arquitetura da rede neural.

Fonte: Autoria própria.

3.5.1 Função de ativação da camada oculta - tangente hiperbólica
Para aplicar o algoritmo de retropropagação, a função de ativação deve ser
diferenciável no intervalo analisado, para isso foi utilizada a tangente hiperbólica
apresentada na Equação (17), onde e é o número de Euler, v é a saída do neurônio e Φ é
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a entrada do neurônio. Seu comportamento assemelha-se a uma curva em forma de S, seu
intervalo de atuação fica definido entre -1 e 1.
𝛷(𝑣) = tanh(𝑣) =

𝑒 𝑣 − 𝑒 −𝑣
2
=
−1
𝑒 𝑣 + 𝑒 −𝑣 1 + 𝑒 −2𝑣

(17)

3.5.2 Função de ativação da camada oculta – logística sigmóide
Outra função de ativação utilizada conhecida como logística, é uma função
sigmóide que assume valores apenas entre 0 (não ativação) e 1 (ativação). A Equação
(18) apresenta a função, onde 𝑛 é o número de entradas da rede.
𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔(𝑛) =

1
1 + 𝑒 −𝑛

(18)

3.5.3 Função de ativação da camada oculta – distribuição normal
A terceira função de ativação utilizada, é uma função de transferência neural. As
funções de transferência calculam a saída de uma camada a partir de sua entrada, onde os
vetores de saída são normalizados dividindo-os pela soma dos valores pré-normalizados.
A Equação (19) apresenta a função, onde 𝑛 é o número de entradas da rede.
2

𝑒 −𝑛
𝑟𝑎𝑑𝑏𝑎𝑠(𝑛) =
∑ 𝑒 −𝑛2

(19)

Diferentes proporções de amostras também foram avaliadas para treinamento,
validação e testes para os quatro padrões definidos, com o objetivo de analisar o impacto
gerado na taxa de acerto da RNA, as diferentes proporções podem ser vistas na Tabela 9.
Dessa forma, a arquitetura da rede neural é apresentada na Tabela 10 e as equações
específicas dos parâmetros da rede nas Equações (20) a (22). Para a função de ativação
da camada de saída, este estudo utilizou a função de rampa linear, que é uma função
padrão que permite a aplicação de uma taxa de confiabilidade, aqui definida como mínima
de 90%.
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Tabela 9 - Número de amostras usadas em cada modelo.
N° de amostras de

N° de amostras de

N° de amostras de

validação

treinamento

testes

1

4

93

29

2

4

77

45

3

4

57

65

4

4

37

85

5

4

17

105

Modelo

Tabela 10 - Parâmetros efetivos considerados no treinamento de cada modelo de MLP.
Parâmetro da rede

Valores/Tipos

Número de entradas
Número de camadas ocultas e neurônios

6 entradas
3 camadas, 14 neurônios na primeira
camada, 6 na segunda camada e 11 na
última.

Função de ativação da camada oculta e
camada de saída

0.1888 (definido por meio do Particle
Swarm Optimization – PSO)
Levenberg–Marquardt
Erro Quadrático Médio (MSE)
4 padrões
200
10 x 10-10
90%

Taxa de aprendizado
Algoritmo de aprendizagem
Função de comparação
Número de saídas (padrões)
Número de épocas de treinamento
Erro de convergência
Confiabilidade
Número de redes utilizadas
treinamentos

Tangente hiperbólica e rampa linear

nos

300

3.5.4 Função de ativação da camada de saída
As funções lineares apesar de pouco usadas em MLP por não auxiliarem na criação
de redes de alta complexidade, funcionam bem em camadas de saída. No presente estudo
foi utilizada a função do tipo rampa linear apresentada na Equação (20), onde 𝑣 é a saída
do neurônio e Φ é a entrada do neurônio, que produz valores constantes numa faixa de ∞ à +∞.
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𝛷(𝑣) = 𝑣

(20)

3.5.5 Algoritmo de aprendizagem
O método Levenberg-Marquardt desenvolvido por Levenberg (1944) e modificado
por Marquardt (1963) é aplicado na solução de problemas não lineares de mínimos
quadrados, definindo valores de mínimos locais. O algoritmo pode ser representado
matematicamente pela Equação (21), onde J é a matriz Jacobiana, λ é o parâmetro de
Levenberg-Marquardt, 𝜷 é o vetor de parâmetro, 𝜹 é o incremento de 𝜷 a cada nova
iteração, 𝒚 e 𝒇(𝜷) são vetores.
[𝑱𝑇 𝑱 + 𝜆 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑱𝑇 𝑱)]𝜹 = 𝑱𝑇 [𝒚 − 𝒇(𝜷)]

(21)

3.5.6 Função de comparação
O Erro Quadrático Médio (Mean Square Error - MSE) é utilizado para avaliar a
qualidade dos estimadores ou preditores e é dada pela Equação (22), onde 𝒀 é o vetor
̂ é o vetor com valores previstos e n é o número de previsões.
com valores observados, 𝒀
𝟏

̂ 𝒊 )𝟐
𝑀𝑆𝐸 = 𝒏 ∑𝒏𝒊=𝟏(𝒀𝒊 − 𝒀

3.6

(22)

FUNÇÕES DE ENTRADA NA RNA

Foram testadas diferentes funções de entrada na rede para utilização na camada
de entrada, com o objetivo de extrair características dos traços exportados pelo Trace Tool
e as transformar em padrões. Nos itens 3.6.1 a 3.6.6 é apresentado o conjunto de funções
mais eficaz e no Capítulo 5, são apresentados os conjuntos de funções descartados.

3.6.1 Número de traços
O número de traços n é definido pela informação do trace-id do arquivo de traços
exportado em formato .CSV pelo Trace Tool.
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3.6.2 Soma do tamanho
A soma do tamanho dos traços 𝑆 é definida pelo somatório do comprimento de
cada traço, onde 𝑛 é o número de traços, 𝑚 é o número de pontos do traço e 𝑥, 𝑦, 𝑧 são
coordenadas cartesianas dos pontos dos traços, apresentado na Equação (23).
𝑛

𝑆=∑

𝑚

∑
𝑖=1

𝑗=2

2

√((𝑥𝑖𝑗+1 − 𝑥𝑖 )² + (𝑦𝑖𝑗+1 − 𝑦𝑖𝑗 )² + (𝑧𝑖𝑗+1 − 𝑧𝑖𝑗 )²)

(23)

3.6.3 Média do tamanho
A média do tamanho dos traços 𝑋̅𝑙 é definida pelo somatório do comprimento de
cada traço, onde n é o número de traços, m é o número de pontos do traço e x, y, z são
coordenadas cartesianas dos pontos dos traços, apresentado na Equação (24).
2

𝑋̅𝑙 =

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=2 √(𝑥𝑖𝑗+1 − 𝑥𝑖 )² + (𝑦𝑖𝑗+1 − 𝑦𝑖𝑗 )² + (𝑧𝑖𝑗+1 − 𝑧𝑖𝑗 )²

(24)

𝑛

3.6.4 Soma de cruzamentos
A soma da quantidade de cruzamentos dos traços C é definida pelo somatório dos
cruzamentos do traço, variando de 1 até n, apresentado na Equação (25).
𝑛

𝑛

𝐶 = ∑∑
𝑖=1

{
𝑗=1

1, 𝑠𝑒 𝑙𝑖 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑗
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(25)

3.6.5 Média de cruzamentos
A média da quantidade de cruzamentos dos traços 𝑋̅𝐶 é definida pelo somatório
do número de interseções variando de 1 até n, dividido pelo número total de traços n,
apresentado na Equação (26).
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𝑛

𝑛
1
1, 𝑠𝑒 𝑙𝑖 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑗
𝑋̅𝐶 = ∑ ∑ {
𝑛
𝑗=1 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(26)

𝑖=1

3.6.6 Média da orientação
A média da orientação de cruzamento entre os traços α é dada pelo arco tangente
do coeficiente angular do método dos mínimos quadrados (least square) como pode ser
visto na Equação (27), onde x e y são as coordenadas dos pontos na nuvem e n é o número
de pontos do traço.
𝛼 = tan−1 (

3.7

∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑛 ∑(𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖 )
)
(∑ 𝑥𝑖 )2 − 𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2

(27)

IMPLEMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO GSI

A RNA apresentada foi implementada como um aplicativo executável do software
MATLAB Runtime (version R2020a – 9.8), que permite a execução “stand alone” de
aplicativos compilados dentro do MATLAB sem a necessidade de sua respectiva licença
para ser rodado. O algoritmo foi escrito em m-code e o código-fonte está disponível
gratuitamente

na

página

GSI_Classifier_v1

Github

(https://github.com/MariliaAbrao/GSI_Classifier_v1).
Para a classificação semiautomática do GSI, o executável GSI_Classifier.exe
solicita como entradas o arquivo da rede criada e o arquivo .CSV com as informações dos
traços, exportado pelo Trace Tool. Em seguida o usuário deve inserir a condição das
superfícies do maciço rochoso naquela área, dentro das opções já estabelecidas pelo
sistema de classificação GSI (e.g. “muito boa”, “boa”, “moderada”, “pobre” e “muito
pobre”). Os resultados são os valores de entrada de cada função da RNA, a pontuação do
GSI, a confiabilidade do resultado, como pode ser visto no exemplo da Figura 31 e a
representação do arquivo de traços importado, como pode ser visto na Figura 32. É
possível salvar estes resultados juntamente com a imagem dos traços e a data da
classificação em relatório em formato pdf como mostrado no exemplo da Figura 33.
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Figura 31 - Resultado do executável GSI_Classifier.

Fonte: Autoria própria.

Figura 32 - Representação dos traços em vista isométrica.

Fonte: Autoria própria.

79

Figura 33 - Relatório de saída do executável GSI_Classifier.

Fonte: Autoria própria.
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Capítulo 4
4

DESCRIÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS

Para as análises de validação, treinamento e testes da rede neural, quatro nuvens
de pontos tridimensionais foram usadas neste estudo, cada uma delas relacionada à uma
categoria de estrutura de rocha prevista no GSI e uma quinta nuvem de pontos foi usada
apenas para testes de reconhecimento e classificação do método. Devido à falta de
robustez e complexidade, foi descartada a possibilidade de utilização de conjuntos de
dados sintéticos, dessa forma, todos correspondem a maciços rochosos reais.
4.1

LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA DAS ÁREAS UTILIZADAS NA

PESQUISA
4.1.1 Torres
A primeira área aqui apresentada está localizada no estado do Rio Grande do
Sul, no município de Torres a 191 km da capital do estado, Porto Alegre, como pode ser
visto na Figura 34 e corresponde a uma falésia, Figura 35.

Figura 34 - Torres, RS.

Fonte: Google Earth.
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Figura 35 - Falésia praia de Torres, RS.

Fonte: Rodrigo Peroni, 2018.

A geologia do local conforme Petry et al. (2005) explicam, é composta por três
associações de fácies: basaltos, arenito e feições de interação vulcano-sedimentar. No
topo da sequência estratigráfica da Bacia do Paraná estão os basaltos pertencentes à
Formação Serra Geral, apresentam disjunção tabular, colunar e presença de
vesículas/amigdalas. Abaixo dos basaltos se encontram os arenitos eólicos da Formação
Botucatu que representam um imenso campo de dunas com dois tipos de estratificação:
cruzada acanalada e plano-paralela. Na porção de interação vulcano-sedimentar são
identificados diques clásticos e peperitos. O arenito que constitui esses diques clásticos
petrograficamente é o mesmo das litofácies de arenito subjacentes, enquanto os peperitos
são rochas formadas a partir da mistura de lava ainda fluida com sedimentos não
consolidados ou pouco consolidados, geralmente em condição subaquática ou saturada.
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4.1.2. Noosa
A segunda área utilizada nesta pesquisa está localizada no Parque Nacional de
Noosa, na costa leste da Austrália, a 142 km de Brisbane, capital do estado de Queensland,
como apresentado na Figura 36.
Figura 36 - Noosa, Austrália.

Fonte: Google Earth.

O trecho estudado corresponde a um afloramento denominado Granite Bay,
Figura 37, composto por rochas ígneas plutônicas de composição ácida, que se estendem
pela costa por aproximadamente 250 m. A litologia predominante na baía é o quartzo
diorito, conforme explica Kretz (1966), com uma grande quantidade de ocorrência de
veios, em grupos orientados quase paralelamente. Estes veios são divididos em três
classes: quartzo-plagioclásio com espessura entre 0,1 e 0,5 cm, compostos de quartzo,
plagioclásio e hornblenda; aplite com espessura entre 0,5 e 10 cm, compostos por quartzo,
plagioclásio e feldspato potássico; e composite com espessura entre 3 e 20 cm,
normalmente composto por granito no seu interior e quartzo-potássio feldspato nas
margens.
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Figura 37 - Afloramento Granite Bay.

Fonte: Rodrigo Peroni, 2018.

4.1.3. Cajati
Cajati é a terceira área empregada, localizada em mina de fosfato no sul do estado
de São Paulo como pode ser visto na Figura 38, a 220 km da capital, São Paulo. A lavra
ocorre a céu aberto em rocha sã (carbonatito) com teor médio de 5,5% de P2 O5 . A
geologia do setor está compreendida por rochas pré-Cambrianas do Grupo Açungui (com
idade de 550 Ma), composto por granodioritos e mica-xistos. Se destaca a presença de
rochas insaturadas em SiO2 dentro do jacupiranguito: Na porção SW, ijolitos (rocha
contendo entre 30-70% de nefelina) e mais ao centro sete unidades geológicas
exclusivamente carbonatíticas, em formato de corpo alongado na direção NNW conforme
Gaspar (1989) apud Brumatti (2008) apresentaram. A Figura 39 mostra duas bancadas da
mina.
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Figura 38 - Cajati, SP.

Fonte: Google Earth.

Figura 39 - Bancadas da mina Cajati.

Fonte: Autoria própria.
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4.1.4. Fida
Fida é a segunda mina e quarta área utilizada na pesquisa. Está localizada no
município de Caçapava do Sul no estado do Rio Grande do Sul, a 257 km da capital Porto
Alegre, produz calcário, cal e argamassa, Figura 40. A geologia do local corresponde a
rochas carbonáticas metassedimentares com mais de 50% de minerais carbonatíticos
como calcita, dolomita, siderita e magnesita. As rochas predominantes no local pertencem
ao Complexo Metamórfico Passo Feio, como descrito por Bortolotto (1986), mármores
dolomíticos impuros de contato, brancos e pretos. Com relação ao ambiente de formação
Goulart et al. (2013) sugerem que a deposição dos sedimentos tenha ocorrido em área de
mar restrito, ao longo de um período entre 730 e 740 Ma, permitindo assim a
dolomitização. O processo de metamorfismo que deu origem aos mármores teria ocorrido
a 700 Ma. A Figura 41 mostra uma bancada da mina Fida.
Figura 40 - Fida, RS.

Fonte: Google Earth.
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Figura 41 - Bancada da mina Fida, RS.

Fonte: Autoria própria.

4.1.5. Chemello
A quinta área utilizada na pesquisa pertence a uma mina de produção de agregados
para construção civil e está localizada no município de São Marcos, no estado do Rio
Grande do Sul, a 159 km da capital Porto Alegre (Figura 42). A geologia do local
corresponde a rochas vulcânicas resultantes do extravasamento de lava, por meios de
fissuras na crosta, inseridas estratigraficamente no Grupo São Bento, Formação Serra
Geral na parte superior da Bacia do Paraná, com datações radiométricas indicando idades
do Cretáceo Inferior (130-135 Ma). Lima et al. (2012) explicam que a Formação Serra
Geral apresenta 97,5% de rochas básicas para 2,5% de litotipos ácidos e a região de São
Marcos destaca-se pelo contato do vulcanismo básico-ácido. Na área estudada nesta
pesquisa, Figura 43, mantém-se a classificação de campo como basaltos, apesar de
estudos mostrarem que se tratam de andesi-basaltos com derrames de 50 m de espessura
em média. Na porção inferior apresentam zoneamento com preenchimento por zeólitas e
calcita conforme Rizzon (2010) descreveu.
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Figura 42 - Chemello, RS.

Fonte: Google Earth.

Figura 43 - Bancada da mina Chemello, RS.

Fonte: Autoria própria.
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4.2

CONJUNTOS DE DADOS PARA VALIDAÇÃO, TREINAMENTO E

TESTES
A informação para o caso A foi obtida na praia de Torres. As 84 imagens do
maciço rochoso, foram capturadas com uso do Phantom 4 Pro e a nuvem densa contém
5.539.991 pontos, como pode ser visto na Figura 44. O caso A foi utilizado na validação,
treinamento e testes da RNA como estrutura de rocha Intacta ou Massiva.
Figura 44 - Nuvem de pontos densa caso A.

Fonte: Autoria própria.

Para o caso B foram utilizadas 64 imagens do afloramento localizado na costa
leste da Austrália. Aqui também foi empregado o modelo Phantom 4 Pro e a nuvem densa
gerada possui 5.615.986 de pontos, Figura 45. O caso B foi utilizado na validação,
treinamento e testes da rede neural como referência de uma estrutura de rocha Fraturada
em Blocos.
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Figura 45 - Nuvem de pontos densa caso B.

Fonte: Autoria própria.

O caso C corresponde a duas bancadas escavadas por meio do ciclo perfuraçãodesmonte em Cajati. A nuvem densa possui 36.483.412 de pontos, Figura 46, produzida
a partir de 203 imagens obtidas com o modelo Phantom 4 Pro. O caso C foi utilizado na
validação, treinamento e testes da rede neural como referência para a estrutura de rocha
Muito Fraturada.
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Figura 46 - Nuvem de pontos densa caso C.

Fonte: Autoria própria.

O conjunto de dados do caso D possui 20.790.146 de pontos na nuvem densa,
Figura 47, obtidos por meio de 63 imagens captadas com o modelo Mavic Pro em
Caçapava do Sul. O caso D foi utilizado na validação, treinamento e testes da RNA como
estrutura de rocha Muito Fraturada e Perturbada.
Figura 47 - Nuvem de pontos densa caso D.

Fonte: Autoria própria.
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A Tabela 11 apresenta o número de janelas obtidas para cada conjunto de dados,
obtidas pelo método da sliding window. Os valores entre os conjuntos de dados são
variáveis devido ao fato de a área de cobertura das nuvens de pontos possuírem diferentes
tamanhos, por exemplo o caso A tem limites bastante claros – na porção superior se
observa vegetação, enquanto na porção inferior há o contato do maciço com a água.

Tabela 11 - Número de amostras geradas por sliding window

4.3

Conjunto de dados

Número de janelas

A - Torres

30

B - Noosa

25

C - Cajati

19

D - Fida

27

CONJUNTOS DE DADOS USADO APENAS PARA TESTES

O caso E possui 38.789.376 de pontos na nuvem densa, obtidos por meio de 192
imagens capturadas com Mavic Pro, em bancada de mina de agregados escavada por ciclo
perfuração-desmonte. O caso E foi utilizado apenas para testes da RNA e está na categoria
da estrutura de rocha Fraturada em Blocos. A respectiva nuvem de pontos pode ser vista
na Figura 48 e a Tabela 12 apresenta o número de amostras de janelas para o conjunto de
dados.
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Figura 48 - Nuvem de pontos densa caso E.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 12 - Número de amostras geradas por sliding window caso E.

4.4

Conjunto de dados

Número de janelas

E - Chemello

25

MODELOS TESTADOS

Diferentes proporções de amostras também foram avaliadas para treinamento,
validação e testes para os quatro padrões definidos, com o objetivo de analisar o impacto
gerado na taxa de acerto da RNA. As diferentes proporções podem ser vistas na Tabela
13. As amostras de validação e treinamento são apresentadas à RNA para o
reconhecimento e associação da estrutura de rocha, já as amostras de testes, são
exclusivamente utilizadas para avaliar a taxa de acerto da RNA.
Tabela 13 – Distribuição de amostras em cada modelo testado.
Modelo
1

N° de amostras de

N° de amostras de

N° de amostras de

validação

treinamento

testes

4

93

29

93

Tabela 13 – Distribuição de amostras em cada modelo testado. (continuação)
N° de amostras de

N° de amostras de

N° de amostras de

validação

treinamento

testes

2

4

77

45

3

4

57

65

4

4

37

85

5

4

17

105

Modelo

94

Capítulo 5
5

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a metodologia e RNA criada,
para as amostras de validação, teste e treinamento dos cinco conjuntos de dados
utilizados. Com a finalidade de obter o resultado com maior confiança, foram efetuadas
três modificações das funções de entrada na RNA e para cada modificação o sistema foi
executado vinte vezes. Em cada nova execução do sistema, trezentas redes foram
treinadas variando seus parâmetros de configuração, com o objetivo de otimizá-los. Desta
forma, considerando as três modificações, as vinte execuções e as trezentas redes por
sistema, foram treinadas um total de dezoito mil redes.
A escolha da RNA com melhor comportamento foi baseada na taxa de acerto das
amostras nas categorias correspondentes e no menor erro quadrático médio (MSE)
apresentado. Como explicado no item 3.6 da metodologia da presente pesquisa, foram
testados três conjuntos de funções de entrada na RNA, para extração de características
dos traços, dessa forma os itens 5.1 a 5.3 apresentam os resultados para cada conjunto de
funções considerando a distribuição de amostras para validação, treinamento e teste do
Modelo 2, apresentado na Tabela 13.

5.1

SISTEMA COM DEZOITO FUNÇÕES DE ENTRADA NA REDE

O primeiro sistema criado, objetivou a extração da maior quantidade de
características dos traços; assim, foram criadas dezoito funções de entrada para a RNA.
As Equações (28) a (39) apresentam doze funções de entrada testadas juntamente com o
número de traços n, fornecido pelo arquivo csv do Trace Tool e as Equações (23) a (27)
já apresentadas.

5.1.1 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (0° a 7,5° e 172,5°
a 180°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 0° a 7,5° e
172,5° a 180° é definido pela função condicional apresentada na Equação (28).
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1 𝑠𝑒 0° < 𝜃 < 7,5°
1,
𝑠𝑒
172,5° < 𝜃 < 180°
𝑓1(𝜃) = ∑ {
𝑛
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑖

(28)

5.1.2 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (7,5° a 22,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 7,5° a 22,5° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (29).

𝑖

𝑓2(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 7,5° ≤ 𝜃 < 22,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(29)

5.1.3 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (22,5° a 37,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 22,5° a 37,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (30).

𝑖

𝑓3(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 22,5° ≤ 𝜃 < 37,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(30)

5.1.4 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (37,5° a 52,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 37,5° a 52,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (31).

𝑖

𝑓4(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 37,5° ≤ 𝜃 < 52,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(31)

5.1.5 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (52,5° a 67,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 52,5° a 67,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (32).
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𝑖

𝑓5(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 52,5° ≤ 𝜃 < 67,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(32)

5.1.6 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (67,5° a 82,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 67,5° a 82,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (33).

𝑖

𝑓6(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 67,5° ≤ 𝜃 < 82,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(33)

5.1.7 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (82,5° a 97,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 82,5° a 97,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (34).

𝑖

𝑓7(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 82,5° ≤ 𝜃 < 97,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(34)

5.1.8 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (97,5° a 112,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 97,5° a 112,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (35).

𝑖
1, 𝑠𝑒 97,5° ≤ 𝜃 < 112,5°
𝑓8(𝜃) = ∑ {
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛

(35)

5.1.9 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (112,5° a 127,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 112,5° a 127,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (36).
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𝑖

𝑓9(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 112,5° ≤ 𝜃 < 127,5°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(36)

5.1.10 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (127,5° a 142,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 127,5° a 142,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (37).

𝑖
1, 𝑠𝑒 127,5° ≤ 𝜃 < 142,5°
𝑓10(𝜃) = ∑ {
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛

(37)

5.1.11 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (142,5° a 157,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 142,5° a 157,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (38).

𝑖
1, 𝑠𝑒 142,5° ≤ 𝜃 < 157,5°
𝑓11(𝜃) = ∑ {
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛

(38)

5.1.12 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (157,5° a 172,5°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 157,5° a 172,5°
é definido pela função condicional apresentada na Equação (39).

𝑖
1, 𝑠𝑒 157,5° ≤ 𝜃 < 172,5°
𝑓12(𝜃) = ∑ {
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛

(39)

5.1.13 Resultado das vinte melhores redes criadas com dezoito funções
A Tabela 14 apresenta as taxas de acerto e erro quadrático médio, da melhor entre
trezentas redes, em cada uma das vinte execuções, obtidas com o primeiro sistema criado,
com confiabilidade requerida sendo igual ou superior a 90%. O que se observa é que as
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redes têm ótima taxa de acerto para conjuntos de dados que foram apresentados durante
o treinamento, porém um desempenho inaceitável para conjuntos de dados
desconhecidos, que é caso do conjunto de pontos e traços do caso E. As razões desse
comportamento serão discutidas no item 5.4.
Tabela 14 - Taxa de acerto e erro quadrático médio para 18 funções de entrada.
Taxa de acerto (%)
Id rede

A

B

C

D

E

MSE
global

1-1

100,00

100,00

100,00

100,00

24,00

9,36E-11

2-1

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

4,59E-11

3-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

3,06E-11

4-1

100,00

100,00

100,00

100,00

36,00

5,13E-11

5-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

3,96E-11

6-1

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

2,18E-10

7-1

100,00

100,00

100,00

100,00

16,00

4,37E-11

8-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

4,56E-11

9-1

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00

4,09E-11

10-1

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00

5,62E-11

11-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

4,21E-11

12-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

6,34E-11

13-1

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00

1,80E-11

14-1

100,00

100,00

100,00

100,00

28,00

6,73E-11

15-1

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

6,66E-11

16-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

3,69E-11

17-1

100,00

100,00

100,00

100,00

0

2,61E-11

18-1

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

4,97E-11

19-1

100,00

100,00

100,00

100,00

32,00

7,44E-11

20-1

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

4,43E-10

5.2

SISTEMA COM DOZE FUNÇÕES DE ENTRADA NA REDE

O segundo sistema criado, objetivou reduzir a quantidade de características dos
traços em comparação ao sistema apresentado no item 5.1; assim, as funções foram
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reformuladas, totalizando doze funções de entrada para a RNA. As Equações (40) a (45)
apresentam seis funções de entrada testadas juntamente com o número de traços n,
fornecido pelo arquivo csv do Trace Tool e as Equações (23) a (27) já apresentadas.

5.2.1 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (0° a 15° e 165° a
180°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 0° a 15° e 165°
a 180° é definido pela função condicional apresentada na Equação (40).
1 𝑠𝑒 0° < 𝜃 < 15°
1,
𝑓1(𝜃) = ∑ { 𝑠𝑒 165° < 𝜃 < 180°
𝑛
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑖

(40)

5.2.2 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (15° a 45°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 15° a 45° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (41).
𝑖

𝑓2(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 15° ≤ 𝜃 < 45°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(41)

5.2.3 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (45° a 75°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 45° a 75° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (42).
𝑖

𝑓3(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 45° ≤ 𝜃 < 75°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(42)

5.2.4 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (75° a 105°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 75° a 105° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (43).
𝑖
1, 𝑠𝑒 75° ≤ 𝜃 < 105°
𝑓4(𝜃) = ∑ {
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛

(43)

5.2.5 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (105° a 135°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 105° a 135° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (44).
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𝑖

𝑓5(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 105° ≤ 𝜃 < 135°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(44)

5.2.6 Ângulo médio dos traços compreendidos no intervalo (135° a 165°)
O ângulo médio 𝜃 para os i traços dentro da faixa de orientação de 135° a 165° é
definido pela função condicional apresentada na Equação (45).
𝑖

𝑓6(𝜃) = ∑ {
𝑛

1, 𝑠𝑒 135° ≤ 𝜃 < 165°
0, 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

(45)

5.2.7 Resultado das vinte melhores redes criadas com doze funções
A Tabela 15 apresenta as taxas de acerto e erro quadrático médio, da melhor entre
trezentas redes, em cada uma das vinte execuções, obtidas com o segundo sistema criado,
com confiabilidade definida sendo igual ou superior a 90%. O que se observa é que da
mesma forma que no primeiro sistema criado, as redes têm ótima taxa de acerto para
conjuntos de dados que foram apresentados durante o treinamento, e uma melhora
significativa no desempenho de algumas redes para conjuntos de dados desconhecidos,
que é caso do conjunto E. As razões desse comportamento serão discutidas no item 5.4.
Tabela 15 - Taxa de acerto e erro quadrático médio para 12 funções de entrada.
Taxa de acerto (%)
Id rede

A

B

C

D

E

MSE global

1-2

100,00

100,00

100,00

100,00

52,00

1,40E-11

2-2

100,00

100,00

100,00

100,00

24,00

1,93E-11

3-2

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

2,08E-11

4-2

100,00

100,00

100,00

100,00

0

1,41E-11

5-2

100,00

100,00

100,00

100,00

68,00

2,88E-11

6-2

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

1,08E-11

7-2

100,00

100,00

100,00

100,00

76,00

1,15E-11

8-2

100,00

100,00

100,00

100,00

0

1,60E-11

9-2

100,00

100,00

100,00

100,00

60,00

3,77E-11

10-2

100,00

100,00

100,00

100,00

76,00

1,81E-11

11-2

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

1,76E-11

12-2

100,00

100,00

100,00

100,00

0

1,31E-11
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Tabela 15 - Taxa de acerto e erro quadrático médio para 12 funções de entrada.
(continuação)
Taxa de acerto (%)
Id rede

A

B

C

D

E

MSE global

13-2

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

1,89E-11

14-2

100,00

100,00

100,00

100,00

96,00

3,34E-11

15-2

100,00

100,00

100,00

100,00

92,00

4,73E-12

16-2

100,00

100,00

100,00

100,00

0

7,99E-11

17-2

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

1,08E-11

18-2

100,00

100,00

100,00

100,00

52,00

1,33E-11

19-2

100,00

100,00

100,00

100,00

76,00

4,93E-11

20-2

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

1,48E-11

5.3

SISTEMA COM SEIS FUNÇÕES DE ENTRADA NA REDE

Para o terceiro e último sistema criado, optou-se por não utilizar as funções que
separam a orientação dos traços em intervalos. Dessa forma foram utilizadas seis funções
de entrada na RNA, conforme apresentado no item 3.6 da metodologia da presente
pesquisa. A Tabela 16 apresenta as taxas de acerto e erro quadrático médio, da melhor
entre trezentas redes, em cada uma das vinte execuções, obtidas com o terceiro sistema
criado, com confiabilidade definida sendo igual ou superior a 90%.
Tabela 16 - Taxa de acerto e erro quadrático médio no modelo 2 para 6 funções de
entrada.
Taxa de acerto (%)
Id rede

A

B

C

D

E

MSE
global

1-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

4,13E-03

2-3

100,00

100,00

100,00

100,00

60

1,68E-02

3-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

1,34E-04

4-3

100,00

100,00

100,00

100,00

88

1,20E-02

5-3

100,00

100,00

100,00

100,00

56

3,08E-02

6-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

1,00E-04

7-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

2,52E-07
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Tabela 16 - Taxa de acerto e erro quadrático médio no modelo 2 para 6 funções de
entrada. (continuação)
Taxa de acerto (%)
Id rede

A

B

C

D

E

MSE
global

8-3

100,00

100,00

100,00

100,00

88

1,29E-03

9-3

100,00

100,00

100,00

100,00

88

4,02E-03

10-3

100,00

100,00

100,00

100,00

60

3,17E-02

11-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

1,71E-03

12-3

100,00

100,00

100,00

100,00

80

8,12E-03

13-3

100,00

100,00

100,00

100,00

96

5,31E-04

14-3

100,00

100,00

100,00

100,00

92

1,28E-02

15-3

100,00

100,00

100,00

100,00

100

1,50E-06

16-3

100,00

100,00

100,00

100,00

96

2,73E-04

17-3

100,00

100,00

100,00

100,00

84

1,76E-03

18-3

100,00

100,00

100,00

100,00

48

1,31E-02

19-3

100,00

100,00

100,00

100,00

60

1,12E-02

20-3

100,00

100,00

100,00

100,00

68

9,42E-03

O que se observa é que da mesma forma que nos sistemas apresentados em 5.1 e
5.2, as redes têm ótima taxa de acerto para conjuntos de dados que foram apresentados
durante o treinamento. Porém, com essa configuração de sistema, o desempenho de
algumas redes para conjuntos de dados desconhecidos se mostrou excepcional, com taxas
de acerto de 100% para seis redes criadas.

5.4

ESCOLHA DA MELHOR REDE PARA O MODELO 2

Analisando os resultados apresentados do modelo 2 para os três sistemas criados,
percebe-se que um menor número de funções de entrada, produziu redes com maiores
taxas de acerto no conjunto de dados desconhecido. Isso se deve ao fato de que com maior
número de funções as redes criadas se tornam mais complexas, dessa forma o ideal seria
possuir um número muito maior de amostras de treinamento, para possibilitar o
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aprendizado das redes em ambientes de maior heterogeneidade. Reduzindo o número de
funções de entrada, a RNA apresentou mais facilidade para classificar as amostras dentro
de um dos padrões definidos. A Tabela 17 mostra a comparação das melhores redes para
o modelo 2 entre os três sistemas de RNAs criados. Assim a rede 7-3, que apresentou
melhor desempenho foi empregada no executável GSI_Classifier.

Tabela 17 - RNAs com os melhores resultados em cada rodada para o Modelo 2.
Sistema

Taxa de acerto (%)

MSE

A

B

C

D

E

18 funções

100

100

100

100

40

4,97E-11

12 funções

100

100

100

100

96

3,34E-11

6 funções

100

100

100

100

100

2,52E-07

5.5

RESPOSTAS

DAS

REDES

NEURAIS

ARTIFICIAIS

PARA

DIFERENTES PROPORÇÕES DE AMOSTRAS DE TREINAMENTO E
TESTES

Os resultados gerados pelo executável com uso da rede 7-3 foram analisados em
comparação ao método tradicional de classificação GSI, que consiste basicamente em
inspeção visual. O que se observa é que a RNA pode ter mais dificuldade ao classificar
amostras (janelas) de maciços que não são naturais, principalmente aqueles escavados
com uso de explosivos, conforme pode ser visto nos resultados do conjunto de dados E.
Isso se deve à maior irregularidade e também à ocorrência de traços que não são inerentes
ao maciço rochoso, aqui chamados de falsos positivos, característicos de maciços
escavados via desmonte. Desta forma é fundamental que a detecção semiautomática de
traços realizada seja criteriosa, evitando sempre que possível a inclusão de traços que não
são inerentes ao maciço rochoso natural, gerados por possíveis perturbações oriundas do
processo de escavação. Traços que não estão naturalmente presentes no maciço rochoso
dão uma resposta pouco clara no plugin COMPASS e visivelmente não seguem a linha
que se observa no modelo fotogramétrico, neste caso devem ser descartados já durante
esta etapa.
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Os resultados também mostram que quanto maior o número de amostras de
treinamento, mais assertiva é a RNA. Como pode ser visto na Tabela 18, a taxa de acerto
diminui com a redução no número de amostras usadas no treinamento nos modelos 3, 4 e
5, enquanto que quando mais amostras de diferentes maciços rochosos em diferentes
situações são apresentadas à rede, a taxa de acerto aumenta. Todavia, apesar da excelente
taxa de acerto resultante, o uso de muitas amostras de treinamento e poucas amostras para
teste aumenta o MSE em uma casa decimal. Assim, o ideal ainda é manter uma proporção
adequada sem dedicar muitas amostras apenas para o treinamento. Esta avaliação permite
uma RNA mais precisa e acurada, aumentando a robustez da técnica e a confiabilidade
do método.

Tabela 18 - RNA com os melhores resultados para todos os cinco modelos criados.
Modelo

Taxa de acerto (%)

MSE

A

B

C

D

E

1

100

100

100

100

100

7,33E-6

2

100

100

100

100

100

2,52E-7

3

100

100

100

100

96

3,25E-3

4

100

93

100

93

84

4,13E-3

5

100

85

50

85

60

2,47E-2

5.6

RESPOSTAS

DAS

REDES

NEURAIS

ARITIFICIAIS

PARA

DIFERENTES FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO

Outro teste importante realizado refere-se à aplicação de três diferentes funções
de ativação: tangente hiperbólica, logística sigmóide e distribuição normal. A Tabela 19
apresenta os resultados para as funções testadas. O que se observa é que todas as três
funções são capazes de apresentar excelentes taxas de acerto, mesmo para o conjunto de
dados E, que foi usado apenas para teste; no entanto, a função tangente hiperbólica teve
o menor MSE, sendo assim escolhida como função de ativação das camadas ocultas da
RNA criada.
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Tabela 19 - RNA com o melhor resultado para diferentes funções de ativação da camada
oculta (modelo 2).
Função
Tangente
hiperbólica
Logística
sigmóide
Distribuição
normal

Taxa de acerto (%)

MSE

A

B

C

D

E

100

100

100

100

100

2,52E-7

100

100

100

100

100

8,27E-7

100

100

100

100

100

7,20E-5
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Capítulo 6
6

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O método proposto consiste em (1) geração de uma nuvem de pontos
tridimensional densa do maciço rochoso usando fotogrametria; (2) detecção
semiautomática de traços de descontinuidade por meio do plugin Compass do software
CloudCompare; e (3) classificação semiautomática do GSI e elaboração de relatório com
apresentação do resultado. Com base nos resultados apresentados, concluímos que é
possível definir o GSI de um maciço rochoso de forma semiautomática, utilizando traços
tridimensionais para representar as descontinuidades. A RNA criada se comporta muito
bem para a classificação, como foi demonstrado, mesmo considerando sua sensibilidade
ao número de amostras de treinamento. Portanto, mesmo que o resultado dessa
abordagem tenha sido bastante satisfatório, há possibilidade de melhoria com o aumento
do número e da diversidade de amostras, possibilitando assim o reconhecimento de outras
ocorrências geológicas para as categorias utilizadas.
Uma das principais vantagens da classificação semiautomática é a redução do viés
e subjetividade relacionado ao julgamento de quem realiza a análise, principalmente
quando realizada por profissionais sem experiência suficiente, reduzindo os resultados
muitas vezes controversos obtidos na mesma região ou em regiões próximas, que são
responsáveis por erros significativos em sua aplicação prática na engenharia. A opção de
salvar os resultados em um relatório com a representação espacial dos traços (ou
lineamentos que representam as estruturas detectadas na face do talude ou afloramento
mapeado), o resultado do GSI e a data da classificação é muito útil para criar um amplo
histórico das análises que foram realizadas, possibilitando o registro histórico das
classificações realizadas de forma rotineira na operação.
Como limitações do método proposto, identificamos que na primeira etapa da
metodologia apresentada, no que se refere à coleta de imagens e qualidade dessas imagens
como áreas de oclusão, zonas de sombreamento, distância entre a câmera da RPA e o
maciço rochoso ou a resolução da câmera podem interferir na qualidade da nuvem densa
utilizada na segunda etapa. A detecção de traços é impactada diretamente por buracos ou
sombras na nuvem de pontos; portanto, a captura das imagens deve ser feita
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criteriosamente para garantir imageamento e superposição suficientes para possibilitar a
construção mais completa possível da nuvem densa. Também é necessário na segunda
etapa que a escolha do algoritmo para detecção de traços, ou seja, brilho de cor,
similaridade de cor, gradiente RGB ou curvatura, para cada situação seja realizado de
forma cuidadosa, o que nem sempre é fácil para usuários não habituados com o software,
resultando em possíveis erros de análise. Finalmente, a semiautomação da classificação
GSI ainda depende da escolha da condição da superfície da descontinuidade, o que
aumenta a necessidade de julgamento do usuário e pode levar a erros no caso de
familiaridade limitada com o sistema.
Como trabalhos futuros se analisa a implementação das outras duas categorias de
estruturas de rocha - desintegrada e laminada/cisalhada - para a completa classificação do
GSI na versão aplicada nesta pesquisa. Para isso é necessário que outros algoritmos de
detecção de traços sejam testados, visto que rochas com presenças de muitas
descontinuidades apresentam maior complexidade na sua representação por meio de
traços. Também se avalia a possibilidade de integrar a rede criada em um sistema
completo com a detecção de traços, que ainda é bastante trabalhosa. Outra proposta de
trabalho futuro é a implementação da RNA criada em algum dispositivo portátil, visto
que o custo computacional da classificação semiautomática é bastante baixo, auxiliando
assim o profissional em uma análise de campo de maneira precisa.
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