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Pa ra  i n i c ian tes !



INÍCIO
Bem-vindo(a)!

Você está na era dos
drones.

Conceitos de topografia e
fotogrametria vem sendo
aplicados no uso de aeronaves. É
o que conhecemos como
aerofotogrametria.

Nos últimos anos, Aeronaves
Remotamente Pilotadas (RPAs)
estão sendo utilizadas
amplamente, visto que seu custo
é menor e os resultados, muitas
vezes, melhores do que em
aeronaves pilotadas.

A relação custo-benefício no uso
de RPAs para mapeamento de
precisão é tão positiva que uma
indústria foi criada para suprir a
demanda dos profissionais da
área.
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1. PRIMEIRO PASSO
"Qual é o melhor drone?"

Para muitos o primeiro passo é comprar o drone mais caro.
Viemos para mostrar que isso não é verdade! Uma prova
disso é que a pergunta que mais ouvimos é "qual é o
melhor drone?", mas essa não é a melhor pergunta a se
fazer.

Ao escolher qualquer equipamento, devem-se considerar
ao menos 3 pontos:

1 - Qual será a aplicação?
2 - Qual a especificação técnica desejada?
3 - Qual o capital de investimento?

Ao resolver essas questões, a pergunta certa estará sendo
respondida "qual é o drone ideal?". Partimos do princípio
que cada ferramenta possui uma aplicação ideal. O mesmo
vale para os drones!



Dê um passo de cada vez!

Confie em quem tem experiência. Se
quiser ser um profissional com chances de
competir no mercado de drones, não
comece fazendo um mau investimento!

para não meter os pés
pelas mãos

Portanto...



2. PRO
FISSIONAL

habilidades e 
competências

Muitas pessoas argumentam que a tecnologia substitui
o profissional e que os drones estão tomando muitos
empregos.

O fato é que a tecnologia segue avançando e um bom
profissional deve acompanhar esses avanços. A única
forma de fazer isso é através de capacitação!

Sempre haverá a necessidade de alguém para gerir um
projeto, administrar um grupo e dominar uma máquina.
Por isso, um bom profissional deve estar em constante
busca do aprimoramento de suas habilidades e
competências.



Normalmente, em projetos planialtimétricos, se
utilizam (no mínimo) os seguintes itens:

1 - Aeronave Remotamente Pilotada
2 - Receptor Topográfico
3 - Computador
4 - Software e apps

3. EQUIPA
MENTOS

ter drone é
ter tudo?

Já deu pra perceber que antes
mesmo de comprar equipamentos
é necessário adquirir conhecimento.

Para entregar resultados de qualidade, além do
conhecimento técnico, é necessário dispor do
material técnico. Ou seja, dos equipamentos.



Antes de realizar qualquer voo, é necessário
fazer um planejamento!

 
Realizar os cadastros na ANAC, certifique-se

da homologação dos equipamentos na
ANATEL e solicitar autorização no SARPAS

são passos fundamentais.

4. PLANEJA
MENTO
"Agora é só voar!"

Para serviços de aerolevantamento
também é necessário Certificado
de Aeronavegabilida (CAER).

Será?



Estabelecer parâmetros de voo adequados para as
finalidades do mapeamento é fundamental. Para

isso, são necessários conhecimentos de
aerofotogrametria, pilotagem e domínio dos

equipamentos utilizados
 

Capacitação é essencial para isso!

O plano de voo é parte
fundamental para qualquer
serviço de aerolevantamento.
Para isso indicamos aplicativos
específicos para estes fins.

Se você ainda não conhece, indicamos
dois aplicativos: GSPRO e DroneDeploy.
Com qualquer um deles o plano de voo
pode ser feito sem dificuldade.

"plano de voo é parte fundamental!"

Antes de realizar o
mapeamento, é necessário
definir qual área a ser mapeada.



5. RESUL
TADOS

Agricultura de precisão
Análises agronômicas
Levantamentos planialtimétricos
Planejamento de obras
Cadastro Ambiental Rural
Monitoramento de linhas de transmissão
Cálculos de volume

Há diversas aplicações em potencial a partir
da aerofotogrametria de precisão com drones!

Alguns resultados
comumente gerados são:

Ortofotomosaico
Modelo Digital de Superfície
Modelo Digital de Terreno
Curvas de nível
Nuvem de pontos

A partir desses dados, várias aplicações são
possíveis. Entre elas, temos:



Ortofotomosaico
Este resultado permite a análise de alta
resolução de toda a área em que o
mapeamento realizado. É o resultado
mais comum a ser entregue em um
mapeamento.

Modelo Digital de
Superfície

Este modelo permite a
análise altimétrica de toda a

superfície, incluindo casas,
árvores e qualquer outra

coisa acima do solo.

Modelo Digital de
Terreno
Neste modelo 3D, somente o solo é
considerado. Todas as árvores e edificações
são retiradas no processamento. A partir
deste modelo geramos as curvas de nível!



Definir o GSD do projeto é um passo
fundamental. O Ground Sample Distance
pode ser entendido como o tamanho do
pixel no seu mapeamento. Se trata da 
resolução e está diretamente relacionado à altura de

voo e resolução do sensor.

GSD

A acurácia é um fator definidor de
qualidade. Existem padrões a serem

seguidos! Um exemplo é o que é posto
pelo INCRA, de 0,50m de acurácia para

levantamentos em ambientes artificiais.

ACURÁCIA

POSICIONAMENTO
Para alcançar a acurácia necessária para um
levantamento de qualidade é necessário aplicar
técnicas de posicionamento apropriadas. RTK e PPK
são técnicas eficazes para está finalidade! Para isso são
necessários receptores topográficos.

método e qualidade



6. PRODUÇÃO
CARTOGRÁFICA

De que adianta fazer tudo certo até aqui e
não finalizar o serviço?

É necessário dominar também algumas
técnicas de SIG e de geoprocessamento para
tornar os dados em informação
compreensível. 

Esta é a etapa da produção cartográfica!

finalize com maestria!



SIGA-NOS!

7. PRÁTICA
Agora que você conhece os fundamentos do

mapeamentoto de precisão, é preciso aprofundá-los!

A equipe Droneverso está pronta para te ajudar a alçar
voos mais altos! Alcance resultados de alta qualidade

sem dificuldade.

treine seus conhecimentos

Qualidade, segurança e entrega!
 

capacitação é tudo!

https://instagram.com/_droneverso?igshid=qinpgxivlork

