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RESUMO  

 

A inovação tecnológica vem crescendo constantemente na agricultura, e a utilização do drone 

constitui uma delas; podendo trazer inúmeras vantagens, como a geração de produtos 

cartográficos para serem utilizados na agricultura. O presente trabalho teve por objetivo 

avaliar e evidenciar o uso de cartográficos na agricultura, por meio de drones, com o intuito 

de observar falhas de plantio, projeção de curvas de níveis e a elaboração de mapa de uso de 

solo. Para tal, foi utilizado o Drone DJI Phantom 4®, Iphone® 7 Plus, Software Agisoft 

Photoscan®, Software Global Mapper® e o aplicativo Drone Deploy. Esses materiais foram 

operados para aferir uma área na zona rural da região de Marialva, com o intuito de observar 

os elementos de ocupação do solo, tais como as áreas de vegetação natural, rio, lavoura e 

pastagem em duas épocas distintas. Foram detectadas falhas de plantio e identificados seus 

motivos, como também realizada a classificação de uso do solo. Após a colheita, foi realizado 

novo voo para obtenção da projeção das curvas em níveis. Os produtos gerados pelo drone 

podem ser entendidos como uma vantagem competitiva no campo, sendo uma forma eficiente 

e eficaz para o monitoramento da lavoura, consequentemente maximizando produtividade e 

lucratividade.  

 

Palavras-chave: Drone. Monitoramento. Tecnologia.  

 

 

CARTOGRAPHIC PRODUCTS GENERATED BY A DRONE AND THE 

APPLICATION IN THE AGRICULTURE   

 

ABSTRACT 

 

The tecnologic innovation has been growing constantly in the agriculture, and the drone 

utilization it’s some of those technology, where it can bring many advantages as generating 

cartographic products to be utilized in the agriculture. This project have the objective to avaluate 

and to show the cartograthic products generated by a drone in the agriculture to aim and observe 

the failure of planting, the projection of contour lines and the elaboration of use of soil map. The 

utilizeded material were Drone DJI Phantom 4®, Iphone® 7 Plus, Software Agisoft 

Photoscan®, Software Global Mapper® and the application Drone Deploy. Those materials 



were operaded in a farm located in the district of Marialva, to aim and observe the elements of 

soil occupation, as areas of nature vegetation, river, tillage and pasture in two distinct times, 

wich was detected planting failure and identify it reasons and also to create a soil utility 

classification. After the corn harvest another flight was taken to obtain information for the 

projection of the countor lines. The generated products by a drone could be understood as a 

competitive advantage in the agriculture, being a efficient and affective way to monitoring the 

tillage, maximazing productivity and profitability. 

 

Keywords: Drone. Monitoring. Technology. 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O avanço tecnológico proporcionou uma série de ferramentas que podem ser utilizadas 

em vários setores da economia. Essas ferramentas têm auxiliado tanto em processos de 

planejamento e gestão, desde elementos de questões sociais, até informações importantes para 

a construção civil e a agricultura. Essas tecnologias permitem uma melhor aquisição de 

informações, redução do custo de produção, maior eficiência de trabalho, melhor precisão e 

velocidade nos processos produtivos. 

Na agricultura, esse processo pode ser chamado de agricultura de precisão. Os 

fundamentos para a agricultura de precisão moderna, como conhecemos hoje, vem do início 

do século XX, porém somente na década de 1980, na Europa e nos EUA, com o 

desenvolvimento de microcomputadores, sensores e softwares é que a agricultura de precisão 

tornou-se viável para os produtores (Lamparelli, Rocha e Borghi (2001)). Desta forma, a 

agricultura de precisão trouxe diversos benefícios aos produtores como maior produtividade, 

precisão de aplicação, diminuição nos gastos, e também diminuindo o desperdício de insumos 

e defensivos. 

Para que esse planejamento seja possível, é necessário o conhecimento dos limites e 

das características das propriedades, o tipo de solo predominante, as declividades, o tipo de 

uso atual e outras informações. Isso é possível por meio da topografia e da Cartografia que 

buscam realizar uma representação gráfica o mais fiel à realidade possível. Entretanto, o 

levantamento dessas informações possuem custos elevados, podendo demorar para que os 

dados sejam adquiridos e representados graficamente. Uma alternativa aos levantamentos 

topográficos convencionais para a obtenção dessas informações, é a utilização de fotografias 

aéreas e imagens de satélite. 

A utilização de fotografias aéreas e imagens de satélites auxiliam na obtenção desses 

dados, porém por maior que seja o avanço tecnológico, as imagens de alta resolução ainda não 

respondem a algumas questões sobre áreas pequenas e médias, além de apresentar custos 

elevados. Esses trabalhos foram amplamente utilizados para mapeamentos de grandes áreas, 

como municípios e estados. 

Nos últimos anos, o avanço tecnológico permitiu a integração de câmeras digitais de 

pequeno formato em plataformas de voo não tripuladas, conhecidos popularmente como 

drones. Essa tecnologia vem sendo utilizada para coleta de fotografias aéreas, mensuração de 

áreas, elaboração de dados altimétricos e diversos produtos cartográficos que podem ser 
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aplicados na agricultura. Com a popularização dos drones e o avanço da informática, essas 

aplicações começam a ser utilizadas para propriedades rurais, grandes ou pequenas. 

As principais vantagens do uso de drones em relação aos meios aéreos clássicos são as 

de: redução nos custos de operação, maior rapidez nas missões, possibilidade de atuação em 

diversas altitudes, inclusive abaixo das nuvens e grande facilidade de manuseio (SERRA, 

2014). Os dados produzidos por drones, desde que adequadamente processados, podem 

auxiliar no planejamento de uma propriedade, reduzindo custos e aumentando a eficiência no 

planejamento agrícola. 

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a aplicação dos produtos 

cartográficos, gerados a partir de fotografias aéreas realizadas por drones na agricultura, 

verificando falhas de plantio, elaborando projeções de curvas de nível e na elaboração de 

mapa de uso e ocupação do solo para uma área piloto.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 FOTOGRAMETRIA 

 

A palavra fotogrametria é derivada de três palavras gregas, sendo elas: luz, descrição e 

medidas. Pode ser definida também como uma forma de obter medidas a partir de fotografias 

aéreas. De acordo com Brito e Coelho (2002), a fotogrametria digital surgiu na década de 

1980, por meio de imagens digitais adquiridas diretamente de uma câmera fotográfica digital, 

ou mesmo através da digitalização matricial de uma imagem analógica. Entretanto, somente 

nos anos 1990, que foi utilizada de maneira extensiva, devido ao desenvolvimento de 

computadores com grande capacidade de armazenamento e processamento de dados, visando 

à reconstrução automática do espaço tridimensional. 

Existem inúmeros usos para a fotogrametria, mas a principal forma de uso é a de gerar 

informações tridimensionais a partir de fotografias aéreas. Sendo assim, é possível determinar 

a altura dos objetos presentes na foto, como prédios, árvores, até mesmo pode ser usada na 

projeção de curvas de nível. (MARCHETTI; DELMAR, 1988). 

Para que essas informações possam ser geradas, é necessário que as fotografias sejam 

tomadas a partir de uma linha de voo com uma taxa de sobreposição lateral e longitudinal 
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entre as fotos, ou seja, um mesmo objeto será registrado em mais de uma fotografia, 

permitindo sua observação a partir de dois pontos de vistas diferentes. 

Como as fotografias aéreas possuem distorções por conta das diferenças das distâncias 

entre os objetos que estão no centro e nas bordas das fotos, ocorrem distorções nos objetos 

imageados, sendo que para que seja possível a mensuração nas fotografias, é necessário que 

sejam realizados alguns processos de correção, como a ortorretificação, por exemplo. 

A ortorretificação pode ser entendida como a correção da imagem, pixel a pixel, com 

relação a distorção topográfica, assim toda a imagem parece ser adquirida com visão de topo, 

ou seja, a imagem fica em uma projeção ortográfica (CRUZ, BARROS e REIS, 2005). 

Segundo Miyashita (2008), para a ortorretificação da imagem, é necessário a 

utilização de um Modelo Digital do Terreno (MDT) e/ou pontos de controle para remover o 

deslocamento da imagem, devido à inclinação e efeito do relevo. 

As fotografias aéreas, bem como as imagens orbitais, possuem algumas características 

que irão influenciar na qualidade das informações que podem ser adquiridas. No caso das 

fotografias áreas, cabe destacar a resolução espectral e a resolução espacial.  

A resolução espectral diz respeito à capacidade do sensor em registrar determinado 

comprimento de onda. Cada alvo na superfície terrestre reflete e absorve determinado 

comprimento de onda, o que permite que os objetos possam ser vistos com “cores” diferentes. 

Inicialmente, as imagens eram obtidas apenas na faixa do visível (comprimentos de onda 

capazes de serem observados por humanos), porém com o avanço das tecnologias, as imagens 

puderam ser obtidas com comprimentos de onda fora da faixa do visível, como por exemplo o 

infravermelho próximo, que permite diferenciar, por exemplo, nível de saúde de plantas em 

desenvolvimento (NOVO, 2010). 

A resolução espacial pode ser entendida como a área imageada em cada pixel da 

fotografia aérea. Quanto maior a resolução espacial, menor será o valor do pixel. Quanto 

maior a resolução espacial, maior a capacidade de diferenciar elementos na fotografia. 

Fotografias aéreas convencionais (analógicas) apresentavam resoluções métricas a 

submétricas. Já, as fotografias aéreas digitais podem apresentar resoluções milimétricas, o que 

facilita a observação e diferenciação de alvos na superfície terrestre (NOVO, 2010). 

 

2.1.2 VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 

 

Os veículos aéreos não tripulados surgiram para fins militares, contudo recentemente 

vem sendo utilizado para fins civis, inclusive para o mapeamento. Esses veículos podem 
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executar voos a partir de controle remoto ou executar voos de modo autônomo (com rotas pré-

programadas). Vários nomes vêm sendo atribuídos para estes veículos, como a sigla VANT 

(Veículo Aéreo Não Tripulado), ARP (Aeronave Remotamente Pilotadas), UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) e o termo mais comum, drone. Utilizados tanto em guerras quanto para 

entregar pizza, estes equipamentos estão cada vez mais presentes em diversos lugares do 

mundo. A palavra drone também vem do inglês que significa zangão, nome este em função do 

barulho gerado pelas suas hélices que lembra o inseto. 

Atualmente, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estipulou normas para o 

uso de drone, sendo elas: 

* Responsabilidade do piloto sobre o drone; ser maior de 18 anos; necessidade de 

liberação da ANAC para voos com equipamentos com mais de 25kg e altitude superior a 400 

pés (121.92 metros); 

* O piloto deve assegurar que o drone está adequado para realizar o voo, sendo 

responsável pelas falhas mecânicas e elétricas; 

* Proibido transporte de qualquer forma de vida ou alguma carga perigosa nos drones; 

* Todas as operações de drones de uso não recreativo acima de 250 gramas de peso 

máximo de decolagem devem possuir seguro com cobertura de danos a terceiros, exceto as 

operações de aeronaves pertencentes a entidades controladas pelo Estado; 

* A operação de aeromodelos de peso máximo de decolagem acima de 250 gramas 

somente é permitida pela ANAC em áreas distantes de terceiros, sob total responsabilidade do 

seu operador. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1 MATERIAIS 

 

Para a elaboração desta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: Drone DJI 

Phantom 4®, Iphone® 7 Plus, Software Agisoft Photoscan®, Software Global Mapper®, 

aplicativo Drone Deploy. 

O drone Phantom 4® (Figura 1) é desenvolvido pela empresa DJI e é um modelo do 

tipo quadricóptero (quatro hélices). O drone possui autonomia de 25 minutos de voo, 

equipado com câmera 4K, o que permite a obtenção de imagens em boa resolução espacial. O 

equipamento é controlado via controle remoto, conectado ao telefone, sendo necessário um 

aplicativo específico para o seu controle, fornecido pela própria desenvolvedora do 
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equipamento. No caso de voos autônomos (com rota de voo programada anteriormente), 

pode-se utilizar aplicativos de outros desenvolvedores, como foi o caso nesta pesquisa, em 

que se optou por utilizar o aplicativo Drone Deploy® que é gratuito. 

 

Figura 1 - Drone DJI Phantom 4 e controle remoto conectado ao telefone 

 
Fonte: TechAdvisor (2017) 

 

2.2.2 METODOLOGIA 

 

Foi escolhida uma área na zona rural do município de Marialva para a execução do 

voo. A área escolhida foi uma parte de uma propriedade rural, próxima ao fundo de vale, onde 

é possível observar o córrego, sua área de preservação permanente (APP), plantio de milho e 

pastagem, portanto, com variação dos elementos de ocupação do solo.  

No aplicativo Drone Deploy® foi realizada a delimitação da área de voo do drone 

(Figura 2), que corresponde a uma área de aproximadamente 26 hectares. O fator 

determinante para a delimitação da área foi a autonomia da bateria do drone. O programa, 

com base na área delimitada realiza uma estimativa do tempo de voo necessário para a 

execução, com base nos parâmetros pré-definidos. 

Foi determinado que a altitude de voo deveria ser inferior a 120 metros, para que não 

fosse necessária autorização de voo por parte da ANAC. Para tanto, a altitude de voo definida 

foi de aproximadamente 80 metros, as taxas de sobreposição lateral e longitudinal definidas 
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foram de 70% (duas imagens sequenciais possuiriam 70% de recobrimento). Após a definição 

desses parâmetros, o aplicativo calculou uma resolução espacial de 3,5cm/pixel. 

 

Figura 2 - Delimitação da área de voo e parâmetros de configuração do voo 

  

 

Após a execução do voo, o processamento das fotografias aéreas foi realizado no 

software Agisoft Photoscan®. O software identifica as coordenadas do centro de cada 

fotografia, a partir de atributos da imagem e realiza o alinhamento das fotos. Isto permite 

observar se o voo foi executado corretamente e se as imagens recobrem toda a área de 

interesse. Para este procedimento, o programa gera uma nuvem de pontos de baixa densidade, 

que na sequência é densificada a fim de gerar informações altimétricas. Após gerada a nuvem 

de pontos de alta densidade, é realizado a ortorretificação das imagens, resultando em um 

ortofotomosaico, em que toda a área é representada em projeção ortográfica. 

Gerados os produtos cartográficos, os mesmos serão inseridos no software Global 

Mapper® que possui capacidade de visualização e edição de arquivos georreferenciados, como 

as imagens e as nuvens de ponto. Neste software serão vetorizadas as falhas de plantio, 

delimitadas as áreas com diferentes usos na propriedade e a interpolação das curvas de nível 

com base na nuvem de pontos geradas pelo Agisoft Photoscan®. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 USO DO SOLO 

 

Após a realização do voo sobre a área determinada, foi possível obter informações 

sobre as classes de uso do solo da propriedade que foram segmentadas em cinco: Áreas 

agricultáveis, pastagens, vegetação remanescente, estradas e cursos hídricos (Figura 3). Desta 

maneira, por meio desses dados, pode-se definir as áreas de reserva legal, área de preservação 

permanente, assim como a definição do CAR (Cadastro Ambiental Rural), o 

georreferenciamento da propriedade e também a regularização de propriedade. 

Os dados referentes ao uso do solo apresentam importância, não apenas para o 

mapeamento, mas também serve como importante ferramenta para a gestão e o planejamento 

da propriedade. Além do CAR, outros atos dependem desse tipo de informações, como o Ato 

Declaratório Ambiental e o Imposto Territorial Rural. 

 

Figura 3 - Mapa de uso do solo em Julho de 2017 
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3.2 FALHAS DE PLANTIO 

 

Após a observação do uso do solo, foi possível constatar visualmente as falhas de 

plantio dentro da área de lavoura, que foram separadas de acordo com os motivos das falhas, 

como: falha de plantio, área com pedra, área alagada, compactação do solo, escoamento 

superficial de água e ataque de animais. A identificação das falhas de plantio permite que na 

próxima safra seja possível diminuir a quantidade de falhas ou corrigir algumas delas. Ação 

que, manualmente não seria possível fazer. Essa estratégia pode melhorar a produtividade, 

diminuir perdas e aumentar a renda do produtor. Um mapa com as falhas de plantio pode ser 

visto na figura 4, de acordo com as classes supramencionadas. 

 
Figura 4 - Mapa das falhas de plantio na propriedade 

 
 

3.2.1 - FALHA DE PLANTIO 

 

As falhas podem ocorrer frequentemente durante o plantio, devido a diversos fatores, 

como embuchamento de plantadeira (acúmulo de palhada nas linhas de plantio da 

plantadeira), entupimento das linhas da plantadeira, má regulagem da plantadeira, na estrutura 

do terreno e na velocidade de plantio, onde muitas vezes podem passar despercebido pelos 

operadores da máquina.  
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3.2.2 - ÁREA COM PEDRAS 

 

    Em áreas com pedras ocorrem falhas, pois a plantadeira não consegue abrir sulcos 

para depositar as sementes no solo. Ou também, quando o operador observa que o terreno 

possui pedras, ele vai erguer a plantadeira, desviando do obstáculo, o que resulta em uma 

falha. 

 

3.2.3 - ÁREA ALAGADA 

 

    Estas áreas se encontram onde há um acúmulo da água da chuva ou em locais 

próximos de rios, nas extremidades da área de plantio. Desta forma, com o acúmulo de água, 

as plantas não se desenvolvem, devido à falta de oxigênio, fato que resulta em falhas. 

 

3.2.4 - COMPACTAÇÃO DE SOLO 

 

    Ocorrem em locais onde há maior trânsito de máquinas durante o plantio e a 

colheita. Isto ocasiona uma maior compactação do solo nesses locais, prejudicando o 

desenvolvimento das raízes das plantas. 

 

3.2.4 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL DE ÁGUA 

 

    Em áreas com uma declividade maior, o escoamento superficial de água é maior que 

a taxa de infiltração. Isso pode formar alguns sulcos, retirando as plantas do local onde a 

semente foi depositada, resultando em falhas no plantio. 

 

3.2.5 - ATAQUE DE ANIMAIS 

 

    O ataque de animais é muito comum nas lavouras, pois existe vegetação nativa ao 

redor da lavoura, sendo o habitat natural dos animas, como capivaras, porco do mato dentre 

outros. Assim, estes animais frequentemente se alimentam das lavouras, podendo causar 

grandes prejuízos, dependendo da incidência dos mesmos. 
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      De acordo com as informações obtidas na formulação do mapa de falhas de 

plantio, foi possível calcular a área total de lavoura que era de 150.337 m² ou 15,03 hectares, 

e dentro da área total foi calculado a quantidade total de falhas que foi de 3.352,30 m² ou 0,33 

hectares, assim atingindo 2,23% de falha na área total de plantio. Com o mapeamento dessas 

falhas, é possível na próxima safra corrigir alguns erros, aumentando, assim, a produtividade. 

 

3.3 PROJEÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL  

 

     Assim como a determinação do uso de solo e a determinação das falhas de plantio, 

foi possível também obter informações para uma projeção de curva de nível na área de 

lavoura, assim como a altura do terreno. As curvas de níveis podem ser observadas na figura 5 

e trazem informações importantes sobre o terreno, como áreas de maior ou menor declividade, 

áreas que podem ser mecanizáveis, áreas que devem ser determinadas como áreas de 

preservação permanente e um planejamento mais eficiente dos usos na propriedade. 

 

Figura 5 - Projeção das curvas de nível na propriedade 

 

Quanto mais próximas as curvas, maior a declividade do terreno e, portanto, maior a 

dificuldade para a mecanização e formação dos solos. Observa-se na figura 5 que o setor 
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localizado mais ao norte da área possui uma maior declividade, enquanto que o setor mais ao 

sul possui declividade mais baixa. 

Além da caracterização do relevo da área, essa projeção das curvas de nível pode ser 

inserida em receptores GPS para demarcação dos desníveis e para execução de terraços. 

 

3.4 QUANTO O PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PROPRIEDADE 

 

    Os resultados obtidos, citados acima, são de extrema utilidade para o gestor da 

propriedade, principalmente em locais em que anteriormente era inviável realizar estes 

processos manualmente, devido a quantidade de mão de obra para a realização do mesmo. 

Além de se obter resultados válidos para a utilização a campo, foi realizada de uma forma 

rápida e com baixo custo.  O que antes para a contratação de terceiros para a realização do 

mesmo trabalho, poderia ter um custo alto. 

     Para o planejamento de uma propriedade a partir das informações adquiridas, pode 

ser feita de uma maneira muito mais rápida, evitando gastos desnecessários, tais como: focar a 

aplicação de defensivos e insumos apenas nos locais onde foi observado a necessidade de 

aplicação e corrigir os locais onde se encontram falhas de plantio, desta forma diminuindo os 

gastos. Fato que resulta em um aumento de produtividade, e, consequentemente, o aumento da 

renda do produtor. 

 

3.5 COMPARAÇÃO DE FOTOGRAMETRIA 

 

                  No início eram utilizadas câmeras acopladas em pombos, depois em pipas. 

Todavia, a primeira grande transformação foi com o surgimento do avião, que só iria decolar 

para a missão de cobertura fotográfica depois de um planejamento da operação, a qual, por 

sua vez, resulta de um estudo detalhado com todas as especificações do voo. A altura do voo 

depende da escala da fotografia, em que a posição do sol é levada em consideração para evitar 

o excesso de sombra. A velocidade deve ser predeterminada e constante para manter a 

estabilidade. Após  todos os parâmetros terem sido verificados, então, deve-se focar no 

conforto da tripulação e do operador fotogramétrico, pois o voo fotogramétrico deve seguir a 

mesma direção em linhas paralelas, que serão denominadas pelo: tipo do relevo, configuração 

da área, capacidade de produção da tripulação e da orientação dos esteromodelos 

(ANDRADE, JB 1998). Depois, a evolução tecnológica teve destaque nas transformações 

futuras, como a câmera digital, computadores, e, mais recentemente, os Drones. A parte boa 
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desta popularização é que uma ciência cara como a Fotogrametria, barateou os seus custos e 

produtos, que antes eram restritos aos órgãos públicos e grandes empresas de engenharia, hoje 

está acessível às pequenas e médias empresas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A inovação tecnológica na agricultura vem evoluindo constantemente, e  vem sendo 

implementada no meio rural com o intuito de aprimorar o planejamento e a gestão da 

propriedade rural, assim como uma melhor eficiência e precisão no manejo dos fatores de 

produção.  De acordo com os resultados aferidos no presente trabalho, pode-se concluir a 

plausibilidade no que tange à qualidade cartográfica: ortofotos oriundas do drone, obtendo 

informações suficientes e precisas para uma análise da área da lavoura, identificando 

visualmente as falhas do plantio, o uso do solo e as projeções de curvas de nível. Dessa forma, 

a nova tecnologia visa potenciar o enfoque em situações de riscos para o agricultor, e, 

consequentemente, minimizar perdas e retrabalho e maximizar produtividade e lucratividade.  
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