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Resumo: O principal foco nesse trabalho é a comprovação da utilidade e viabilidade no uso de Véiculos Aéreos 
Não-Tripulados (VANT) como instrumento de apoio tanto para pesquisa e monitoramento ambiental, como tam-
bém para a execução sustentável de atividades produtivas na região do pantanal. O emprego de aero fotogramas é 
extremamente amplo e fundamental para dezenas de campos, desde o planejamento urbano ao manejo de colheitas. 
No entanto, o seu acesso ainda é bastante limitado no Brasil devido aos altos custos de obtenção e atualização, 
e também a diversos fatores, como por exemplo, o custo dos equipamentos fotográficos e o custo de operação 
das aeronaves dedicadas a estes serviços. Atualmente, com a popularização dos VANTs, estes equipamentos tem 
demonstrado enorme potencial de aplicação para a obtenção de aerofotografias e aerofotogramas, podendo repre-
sentar grande redução nos custos dessas operações. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade 
de pequenos VANTs de baixo custo para geração de aerofotografias para as aplicações agropecuárias e ambientais.  
Com o conjunto de aerofotografias foi construído um mosaico em alta resolução e com este mosaico foram feitas 
algumas análises multiespectrais, visando a identificação de  reservas hídricas, percentual de cobertura vegetal, 
entre outros parâmetros. Os resultados obtidos são bastante animadores e demostraram um enorme potencial, 
principalmente frente aos investimentos necessários. Foi avaliado também que tal ferramenta pode ser utilizada de 
forma extensiva na região pantaneira, tanto para atividades agropecuárias como para monitoramento ambiental.

Palavras-chave: processamento de imagens, veículos aéreos não tripulados, aerofotografias.
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Abstract: The main objective of this work was the test and proving of the viability and employment in the use 
of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) like tools to support environmental research and support to productive 
activities. The use of aero frames is extremely broad and fundamental to dozens of fields, from urban planning 
to the management of crops. However, access is still very limited in Brazil due to the high costs of obtaining and 
updating, also due in turn to several factors, as the cost of photographic equipment and the cost of aircraft operation 
dedicated to these services. Currently, with the popularization of Unmanned Aerial Vehicles - UAVs, these devices 
have shown tremendous potential for application to obtain aerial photography and aerophotogrametry and may 
represent large reduction in the costs of these operations. In this work, through the use of a small unmanned 
aircraft, a system of autonomous navegation and a small format camera, of compact type, it was possible to 
generate a set of georeferenced aerial photography. With this set of aerial photography, was built a mosaic in high 
resolution and with this some multispectral mosaic analysis with a view to identifying water reserves, percentage 
of vegetation cover and other parameters were made. The results are very encouraging and have shown a huge 
potential, especially when considering the necessary investments. It was also reported that such a tool can be used 
extensively in Pantanal region for both small farming and for environmental monitoring.

Key-words: image processing, unmanned aerial vehicles, aerial photography, aerophotogrametry

1. Introdução

O emprego de aerofotogramas e aerofotografias apresenta grande relevância em diversas 
áreas, como para o planejamento urbano, gerenciamento imobiliário, agropecuária de precisão, 
levantamento de recursos ambientais e o próprio monitoramento ambiental. Tipicamente 
existe uma diferença pronunciada entre as duas técnicas, sendo os aerofotogramas muito mais 
completos em termos de dados geométricos, referenciais e ortogonais. No entanto, a obtenção 
deste tipo de produto é consideravelmente mais dispendiosa que as simples aerofotografias, 
devido ao equipamento em si, ao procedimento mais complexo e metódico de obtenção dos 
aerofotogramas. 

Com a substituição das grandes, caras e pesadas câmeras fotográficas de grande formato, 
responsáveis pela geração dos aerofotogramas, por câmeras fotográficas compactas e avança-
das, é possível reduzir o custo dos equipamentos fotográficos, da aeronave em si, que permite 
o emprego de pequenos VANTs e ao mesmo tempo aumenta a precisão dos aerofotogramas 
graças ao emprego de sistema de navegação autônomo. 

O Sistema, objeto deste estudo, tem larga aplicabilidade na região pantaneira devido a sua 
peculiar condição de ecossistema conservado, ao mesmo em que abriga um dos maiores re-
banho bovino do País. Nesta ótica, ações de combate à exploração ilegal de recursos naturais, 
podem ser favorecidas pelo emprego de uma ferramenta de imageamento aéreo, rápido, versátil 
e principalmente de baixo custo. 

2. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a aplicabilidade de pequenos VANTs de baixo 
custo para geração de aerofotografias para as aplicações agropecuárias e ambientais.

3. Material e Métodos

O Sistema, objeto deste estudo, tem larga aplicabilidade na região pantaneira devido a sua pe-
culiar condição de ecossistema conservado, ao mesmo em que abriga um dos maiores rebanho 
bovino do País. Nesta ótica, ações de combate à exploração ilegal de recursos naturais, podem 
ser favorecidas pelo emprego de uma ferramenta de imageamento aéreo, rápido, versátil e prin-
cipalmente de baixo custo.
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3.1 Aeronave

A aeronave escolhida para essa missão deve ser minuciosamente avaliada, apresentando assim 
diversas características que podem facilitar a missão, aumentar a segurança e confiabilidade 
ou mesmo aumentar o desempenho do sistema, de forma sistêmica. Pode-se citar as seguintes 
características desejáveis;

•	 Alta eficiência estrutural;
•	 Massa total abaixo de 5 kg para VANTs de baixa complexidade operacional;
•	 Manutenção simples e intuitiva;
•	 Alta razão de planeio;
•	 Alta estabilidade latero-longitudinal;
•	 Ausência de protuberâncias e lâminas metálicas afiladas que possam provocar injúrias 

em eventuais casos de choques com o operador ou terceiros;
•	 Larga autonomia de voo.

Para este trabalho em questão, foi selecionada uma aeronave de pequeno porte, com sua 
estrutura principal manufaturada em poliestireno expandido e compensando aeronáutico, com 
reforços de fibra de vidro e carbono. A aeronave escolhida possui configuração do tipo moto-
planador, com seu sistema motopropulsor baseado em motor de alta eficiência tipo brushless, 
controlador de velocidade e baterias do tipo LiPO. A seguir, na Figura 1 é apresentada a aero-
nave usada para o estudo.

Figura 1. Aeronave AGROVANTv2 desenvolvida pela ACRUX AEROSPACE.

3.2- Sistema de Navegação

O sistema de navegação utilizado tem essencialmente por objetivo controlar o voo da aeronave, 
sem a necessidade da interferência humana sobre os controles da mesma, permitindo assim 
um voo mais longo, fora do alcance visual do piloto tipicamente limitada a no máximo 2 km, 
dependendo da experiência do piloto e das condições visuais do dia. 

Outro aspecto extremamente vantajoso no emprego de sistemas de navegação autônomos 
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está na velocidade de resposta e estabilidade do voo. Tanto no uso de aeronaves pilotadas por 
rádio controle ou aeronaves tripuladas, a estabilidade e direção do voo são controladas por meio 
do piloto, o qual por mais experiência e habilidade que tenha, as correções de trajetória, altitude 
e atitude da aeronave demandam intervalos de tempo que variam de segundos a minutos, o que 
de fato prejudica a qualidade das imagens.

Variações em altitude, deslocamentos em relação à faixa a ser fotografada, inclinações di-
versas na aeronave, são fontes de erros que depreciam consideravelmente a qualidade das aero-
fotografias e aerofotogramas, parâmetro esse que fica altamente dependente da qualidade da 
aeronave empregada, da experiência dos pilotos em comando e principalmente das condições 
meteorológicas no momento do sobrevoo. 

Os sistemas de navegação autônoma, ou os populares Pilotos Automáticos – PAs, apresen-
tam enormes vantagens nesse sentido, pois possuem sensores extremamente precisos que detec-
tam parâmetros, como velocidade em relação ao ar, velocidade em relação ao solo, inclinações 
em três eixos, acelerações em três eixos, campo magnético em três eixos, altitude densidade, e 
também obviamente, os receptores GPS. A leitura desses dados combinados por uma unidade 
de processamento que os compara em tempo real com uma trajetória pré programada em sua 
memória, a uma frequência da ordem de 10 Hz, torna a aeronave altamente estável e precisa, 
muito além do que é possível sob os controles de um piloto humano. Um sistema de navegação 
autônoma é selecionado baseado em diversos parâmetros, sendo que um dos principais é a con-
fiabilidade e o histórico de emprego dos mesmos. Normalmente quanto mais confiável, maior é 
o histórico de emprego do sistema em si, e consequentemente mais elevado é o seu custo. Nos 
últimos anos, com a popularidade dos VANTs crescendo de forma espantosa, diversos grupos 
acadêmicos e pequenas empresas desenvolveram PAs de baixo custo, dotados de sistemas Open 
Source ou de baixíssimo custo (Kawaoko, 2011).    

Nesse projeto foi utilizado o sistema de navegação autônoma mais conhecido no mundo 
atualmente que foi desenvolvido e executado por grupos de usuários em conjunto com a equipe 
da empresa 3D Robotics Inc, sediada em San Diego, EUA. O sistema vem sendo constante-
mente aperfeiçoado, e foi utilizado sua versão mais recente, o ArduPilot APM 2.6, que possui 
sensor acelerômetro e girômetro nos 3 eixos, receptor GPS 10 Hz, magnetômetro de 3 eixos, 
sensor de pressão estática e dinâmica, além de sistema de telemetria de 100 mW nos 900 MHz. 
Na Figura  2 é possível visualizar o dispositivo conectado com os módulos auxiliares.

3.3- Câmera de Pequeno Formato

Para este estudo, devido ao porte do VANT, foi selecionada uma câmera de pequeno formato, 
tipo compacta, com a melhor relação entre volume, massa, qualidade de imagem e possuindo 
receptor GPS de forma a disponibilizar georeferenciamento direto na câmera. A câmera selecio-
nada foi uma CANON PowerShot SX260HS de 12.1 Mp e 208 gramas onde as imagens foram 
obtidas com f/6.3, ISO800 e distância focal de 4mm. 

As imagens foram obtidas por meio de um temporizador simples, no entanto, é possível 
por meio de alguns recursos de software, como o CHDK e o emprego do ArduPilot, controlar 
e modificar algumas caraterísticas do firmware da câmera, possibilitando ajustes mais precisos 
de acordo com variações de albedo, luminosidade, horário, altitude, velocidade de voo entre 
outros.
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Figura 2. ArduPilot APM 2.6 no centro e seus subsistemas auxiliares.

4. Resultados e Discussão

Na imagem do mosaico há a possibilidade de analisar toda a área desejada assim como pe-
quenos detalhes, pois toda sua imagem é composta de várias fotografias com alta resolução. 
A princípio, o tamanho do mosaico será proporcional ao tamanho de toda a área do voo, que é 
definido pelo plano de voo. 

Os detalhes serão conforme a altitude da aeronave com relação ao solo. Mais próximo ao 
solo, mais detalhes serão obtidos, porém mais fotografias serão necessárias para fazer o com-
pleto recobrimento. Portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a altitude, a área total 
a ser fotografada e o nível de resolução desejada.

Para ilustrar o discutido anteriormente, na Figura 3 é possível observar uma fotografia que 
foi obtida durante o voo de recobrimento. É importante ressaltar que esta figura está reduzida 
em 20% de seu tamanho original para que possa ser apresentada neste trabalho, portanto, não 
apresenta todos os detalhes originais da fotografia. 

A Figura 3 é em essência uma aerofotografia, no entanto, a mesma foi obtida de forma 
programada dentro de uma faixa de recobrimento pré-determinada e georeferenciada por meio 
de GPS de precisão, além de possuir uma perpendicularidade em relação ao solo, garantida pelo 
sistema inercial do PA, podendo assim ser comparada a um aerofotograma. Para exemplificar 
melhor o nível de detalhe da aerofotografia apresentada na Figura 3 foi recortado um trecho 
dela, relativo ao seu canto esquerdo superior, com 100% de níveis de detalhes. Na Figura 3A 
apenas é possível quantificar os animais, enquanto na Figura 3B é possível identificar até as 
condições dos animais.
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Figura 3. Exemplo de uma das aerofotografias obtidas durante o voo.

Uma vez compreendida a questão da resolução da fotografia, que pode ter muitas finali-
dades, é necessário calcular ou estimar a quantidade de fotografias necessárias para recobri-
mento de toda a área em alta resolução.

Neste voo, especificamente, foi capturada uma área total de 10 hectares (10.000 m2), e con-
forme a proporção de 40 m x 30 m de cada fotografia (1.200 m2), seria necessário em torno de 
8 fotografias para que o mosaico fosse montado. Sua relação seria feita por 10.000 m2 (área do 
terreno) / 1.200 m2 (área de captura de cada foto) = 8 fotos.

Porém, para a construção do mosaico é necessária uma certa sobreposição entre as fotogra-
fias. Neste caso foi utilizado 80% da fotografia original. Normalmente, o software escolhido 
utiliza 15% para cada aresta da largura da fotografia e 25% para cada aresta longitudinal, assim 
como está representada na Figura 4. Assim, com esta escolha de utilizar, em média, 80% da 
fotografia para realizar a sobreposição, resta 20% de imagem em cada fotografia. Desta manei-
ra, será necessário o equivalente a 20% de cada fotografia para que o mosaico seja totalmente 
realizado, visando assim uma melhor qualidade de aerofotograma.

Figura 4.  Representação da área de sobreposição para a construção do mosaico.
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Em termos de área foram utilizados os 40 m x 30 m perfazendo os 1.200 m2 totais, dos 
quais, efetivamente serão utilizados apenas 20%, totalizando assim 240 m2 (resultado da área 
visível de cada foto). Assim, 10.000 m2 / 240 m2 = 42 fotos. Mesmo assim o software de con-
strução do mosaico necessitou de uma margem um pouco maior. Foram necessárias 45 fotos 
para 10 ha, como pode ser visto na Figura 5, pois a montagem do mosaico não consegue seguir 
uma sobreposição totalmente linear, sendo preciso em muitos casos que as fotos sejam rota-
cionadas alguns graus para que se consiga uma imagem final linear, como visto na Figura 6. A 
diferença de quantidade de fotografias também está relacionada com os cantos da imagem do 
mosaico, assim como com a qualidade que se objetiva, que varia de acordo com a aplicação da 
aerofotografia, aerofotograma ou mosaico.

Figura 5.  As 45 imagens necessárias para a construção do mosaico de 10 hectares.

Figura 6.  Sobreposição e rotação das fotografias para montar o mosaico linear.
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Estes resultados comprovam a importância de uma grande quantidade de fotografias para 
a obtenção de um mosaico com boa resolução e nitidez, possibilitando assim utilizações em 
diversas áreas de análises. Consegue-se tal quantidade pela relação da velocidade do voo da 
aeronave com a frequência de captura de foto pela câmera fotográfica. Portanto, para chegar ao 
resultado desejado, é necessário analisar os fatores de velocidade de voo, altitude da aeronave, 
resolução da máquina fotográfica, frequência de captura de foto e a área do terreno que se de-
seja obter o mosaico. O resultado final é apresentado na Figura 7, a seguir apresentada.

Figura 7.  Mosaico georeferenciado final.

5. Conclusões

A adaptação e integração da aeronave não tripulada com o sistema de navegação autônoma 
e a câmera de pequeno formato é um processo meticuloso, porém sem grandes desafios. A 
combinação adequada dos equipamentos e a correta integração dos mesmos resultam em 
níveis de precisão que variam desde aerofotografias simples, para aplicação em levantamentos 
qualitativos de propriedades, contagem de animais, monitoramento de cercas até níveis 
altíssimos de qualidade, até a aplicação com mosaicos de altíssima resolução, completamente 
ortorretificados e georeferenciados, aplicáveis para cálculos de volumes de madeira, cana, 
recursos hídricos, propriedades urbanas, entre outras. 

O mosaico ortorretificado obtido durante este estudo, o qual apresentou alta precisão e 
qualidade, demandando 20 minutos de voo a 100 m de altura, e 6 horas de pós-processamento. 
O mosaico apresentado tem diversas aplicações, podendo ainda ser utilizado em análises 
multiespectrais. No entanto, é fundamental frisar que a agência responsável pelas autorizações 
de operação dessas aeronaves é a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e até o presente 
momento, as únicas autorizações no Brasil são para operação pelas forças armadas e polícia 
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federal, e operação para desenvolvimento experimental das aeronaves, ficando ainda sua 
exploração comercial proibida até a liberação de uma regulamentação adequada, o que deverá 
ocorrer em 2015.

Com este estudo foi possível comprovar o baixo custo desse sistema, e sua aplicabilidade 
para o monitoramento para consideravelmente largas áreas florestais. Em uma primeira análise, 
este sistema apresenta grandes vantagens para cobertura e levantamento de espécies da fauna e 
flora da região pantaneira, pois é possível realizar um largo levantamento fotográfico de forma 
completamente autônoma, sem interferência direta dos pesquisadores. 

Também é possível aplicar esse sistema para apoio às atividades agropecuárias de forma 
a incentivar o desenvolvimento sustentável da região, tanto no sentido social como ambiental, 
por meio de ferramentas que permitam culturas e manejos eficientes, nesse sentido, uma ferra-
menta de baixo custo, capaz de gerar mapas em tempo real e com alta resolução, dão base para 
uma série de análises GIS em prol da alta eficiência e sustentabilidade ambiental. Também é im-
portante salientar a aplicabilidade dessa ferramenta para o monitoramento da região Pantaneira 
de forma autônoma e extensiva, de forma a vigiar largas porções de território protegido sem 
grandes custos ou complexas infraestruturas. No entanto, para análises mais profundas, com 
câmeras mais precisas, ou mesmo sensores como LiDAR, ou mesmo a cobertura de maiores 
áreas além de 20 km2 se faz necessário o emprego de VANTs do tipo Median Altitude and Longe 
Range - MALE, com massa de 25 kg ou além.
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