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INTRODUÇÃO: 
 

O mapeamento geográfico e a captura de imagens aéreas ganhou lugar de destaque 

nos últimos anos, impulsionando o crescimento nas vendas e no uso de veículos aéreos 

não tripulados (VANTS ou Drones), tanto para fins recreativos, quanto para fins 

profissionais como no mapeamento de áreas agrícolas. Drones destinados ao mapeamento 

aéreo possuem alto custo devido a quantidade de equipamentos eletrônicos embarcados 

e a sua operação. Por conta disto, novas metodologias têm sido propostas,  possibilitando 

o surgimento de equipamentos mais baratos, que associados a kits de desenvolvimento 

de software (SDKs), tornam possível a automatização e a simplificação da coleta de 

imagens, juntamente com a agregação automática das mesmas (mosaicagem). Isso tudo 

permite o mapeamento de grandes áreas, podendo auxiliar, por exemplo, na detecção de 

doenças, falhas de plantio, zonas de estresse hídrico, entre outros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

 Após o surgimento de equipamentos comerciais, o mapeamento aéreo tornou-se 

um prática mais viável e barata devido ao tamanho e custo reduzido, quando comparados 

à aeronaves convencionais. Inúmeros tipos de Drones foram lançados nos últimos anos, 

facilitando a operação para usuários que necessitam de um resultado final com qualidade, 

sem a necessidade do operador ter habilidades especiais para operação dos mesmos. 

Por meio dos Drones de uso doméstico, com baixo custo em relação aos 

comerciais, soluções específicas para uma determinada aplicação são oferecidas. A DJI, 

atualmente a maior fabricante de Drones do mundo, fabrica Drones como o Phantom 3®, 

o qual permite a utilização de um SDK (Software Development Kit) para o 

desenvolvimento de aplicativos móveis, que, por meio de uma comunicação serial, tem 

controle total sobre o Drone.  

Esta integração entre hardware e software permite o desenvolvimento de 

aplicativos onde produtores agrícolas podem automatizar o processo de mapeamento de 

suas propriedades, objeto deste trabalho. Com a simples delimitação de uma área e 

configurações de velocidade e altitude de voo, o aplicativo proposto neste trabalho 

permite a realização de um voo automático. O Drone sobrevoa a área demarcada pelo 

usuário coletando fotos e salvando consigo metadados como coordenadas geográficas, 



velocidade de voo e altitude, os quais se fazem necessárias para a etapa de processamento 

e mosaicagem das imagens coletadas. 

 O kit de desenvolvimento disponibilizado pela DJI, permite que o desenvolvedor 

crie aplicativos para as plataformas móveis Android e iOS. O protótipo descrito neste 

trabalho foi desenvolvido inicialmente para a plataforma iOS, a qual abrange dispositivos 

como o iPhone, iPad e iPod Touch. 

 O aplicativo possui uma interface amigável, na qual duas opções são apresentadas 

ao usuário. A primeira opção, é a de criação de uma “Missão” para fazer a captura de 

imagens de uma área de interesse. Quando esta opção é selecionada, uma nova tela é 

aberta, apresentando um mapa com a localização atual do Drone, além de opções para 

criação de uma trajetória e configurações de voo. A opção de criação da trajetória oferece 

ao usuário a possibilidade de ajustar um polígono sobre a área que ele deseja fazer o 

mapeamento. Quando terminada esta etapa, o usuário poderá fazer a configuração do vôo 

e inserir parâmetros como altitude e velocidade. Por fim, uma mensagem de “Authorized 

Flight”, aparecerá para o usuário, bastando o mesmo confirmar para que o mapeamento 

automático inicie. 

 Com a captura das imagens finalizada, o usuário pode então partir para a segunda 

opção do aplicativo, a de Mosaicagem. Utilizando uma biblioteca de visão computacional 

chamada OpenCV, é possível a criação de um mosaico no próprio smartphone. Após a 

seleção das imagens da área anteriormente mapeada, o aplicativo fará a agregação das 

mesmas (mosaicagem), permitindo assim a visualização completa da área mapeada. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 O aplicativo desenvolvido permite que usuários comuns possam realizar tarefas 

de mapeamento aéreo com grande facilidade e custos reduzidos, sem a necessidade de 

conhecimentos específicos para operação de equipamentos e softwares. Da mesma forma, 

os processos de mapeamento aéreo foram facilitados e dispobilizados em uma única 

aplicação e dispositivo. 
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