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Quem
somos.

A MAPEAR É UMA EMPRESA DE
ENGENHARIA LIDERADA POR MULHERES
QUE ATRAVÉS DE USO DE DRONES
COMBINADO A FOTOGRAMETRIA
OFERECE AS MAIS DIVERSAS SOLUÇÕES
E DE MANEIRA PERSONALIZADA.
Realizamos o diagnóstico das necessidades do cliente, para então
oferecer um resultado que de fato traga respostas positivas ao

-

negócio. Além disso, construímos mapas de aplicações personaliza
dos que mostram os caminhos que podem ser abertos com a intro
dução de mapas digitais inteligentes visando a otimização dos pro
cessos produtivos, produtos e tomadas de decisões estratégicas.
Nossas soluções impactam diretamente na redução dos custos e
melhora das decisões estratégicas por oferecer dados estatísticos
inovadores e atualizados.

INTRODUÇÃO
A tecnologia dos drones vem abrindo portas em diversos setores, exibindo um leque de possibilidades que através do mapeamento
aéreo se abre ao encontrar o olhar atento de equipes multidisciplinares.
O mercado da agricultura é o principal pilar da economia brasileira e a cada ano vem recebendo demandas por resultados e altas produtividades. Todo esse conjunto de fatores mostra que é preciso inovar e buscar tecnologias para atingir as expectativas. Assim, percebe-se como é imenso o potencial para o uso de drones ao longo da cadeia produtiva agrícola.
Assim como no passado o GPS trouxe uma grande revolução no meio da agricultura, o drone está chegando com esse mesmo papel.
Nos próximos anos os drones irão invadir o campo e otimizar diversas tarefas da rotina de produção agrícola, portanto, quem quer sair
na frente precisa estar com a mente aberta para entender e descobrir todas as vantagens e valor que o mapeamento aéreo com drones
agrega.
Com a agricultura em foco, a Mapear realizou em parceria com a empresa gaúcha Reference Agronegócios um projeto com a cultura
orizícola (arroz) com o objetivo de avaliar os resultados no campo gerados pelo olhar dos drones. Foi escolhida uma das principais
regiões produtoras de arroz irrigado do país situada no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, durante a safra 2016-2017.
Para executar o projeto utilizamos aeronaves de asas ﬁxas e câmeras especíﬁcas que capturaram informações na banda infravermelho
próximo, banda esta que é invisível aos olhos humanos.
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OBJETIVOS
O projeto iniciou através da seleção dos talhões e dos períodos para realização dos mapeamentos em parceria com os produtores e consultores. A identiﬁcação dos pontos chave da cultura foi fundamental para visualizar as respostas da lavoura frente aos vários insumos
utilizados e aplicações realizadas. Assim, foi possível construir um monitoramento da lavoura ao longo de seu ciclo e descobrir pontos
falhos na gestão, maquinário, entre outros.

METODOLOGIA
Foram adotados talhões com até 400ha, estipulados mapeamentos destas áreas durante 3
momentos do ciclo da cultura utilizando câmeras RGB e câmeras RGNIR. Esta última capta a
banda do infravermelho próximo que após processadas são gerados índices de vegetação que,
se bem interpretados e correlacionados com informações do campo, podem apresentar o
estado nutricional da plantação.

Reﬂectância das bandas espectrais associada à
condição nutricional das plantas
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EQUIPAMENTOS
DRONE ZANGÃO – Vant de asa ﬁxa com 30 minutos de au-

DRONE BATMAP – Vant de asa ﬁxa com 90 minutos de

tonomia, velocidade de cruzeiro de 70 km/h e raio de oper-

autonomia, velocidade de cruzeiro de 45km/h e raio de 6

ação de 3 km. Fabricado e comercializado pela empresa Sky-

km de operação. Fabricado pela empresa Nuvem e

drones.

comercializado pela Droneng.
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SENSORES A BORDO
CÂMERA SONY A-6000 (R-G-B) – Câmera com sensor original captando as bandas R-G-B, 24.3
megapixels com lente de foco ﬁxo de 16 mm;

Câmera fotográﬁca digital Sony modelo Alpha 6000,
esta utilizada nos vants para o mapeamento aéreo.

CÂMERA SONY A-6000 MODIFICADA (R-G-NIR) – sensor interno alterado para sensor sensível
às bandas R-G-NIR, 24.3 megapixels com lente de foco ﬁxo de 16 mm;

Sensor interno da câmera Sony A6000 modiﬁcado
para captura das bandas R-G-NIR.

4

FLUXO DE TRABALHO
Após cada mapeamento, as imagens capturadas eram processadas por uma
equipe em escritório para construir os ortomosaicos. Com esta informação
pode-se avaliar cada talhão inteiramente mensurando seu o tamanho, zonas
problemáticas e zonas críticas.

Processamento de imagens utilizando o software Photoscan, fornecido pela
empresa russa Agisoft.

Nos mosaicos construídos com imagens da câmera RGB realizou-se a
mensuração da área disponível para plantio e a evolução do processo
de irrigação frente à situação ideal e recomendada.

Talhões mapeados com câmera RGB no princípio do ciclo da cultura, no início da
etapa de irrigação onde as áreas claras estão secas e escuras irrigadas..
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Nos mosaicos obtidos a partir da câmera RGNIR, foi possível gerar o índice de vegetação NDVI – Normalized Difference Vegetation
Index (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada) que expressa a condição de vigor das plantas. Com a informação trazida pelos
mapas NDVI foi possível acompanhar e identiﬁcar as diferentes zonas de maior e menor vigor dentro da lavoura.

Mosaicos R-G-NIR (totalmente avermelhado) e mosaicos com índice NDVI aplicado (verde à vermelho) de áreas participantes do estudo. Nos mosaicos do índice NDVI o verde representa áreas mais
saudáveis e o vermelho o oposto (ou ainda solo exposto e/ou água).
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PONTOS DE INTERESSE
O acompanhamento das lavouras, a identiﬁcação e reconhecimentos feitos pela equipe multidisciplinar formada por Mapear, Reference
e clientes permitiu criar pontos de interesse estratégicos a serem visitados em campo, além de diagnósticos prévios resultantes das
análises realizadas em escritório. Este pontos de visita foram determinados nos locais de maior e menor vigor de plantas. O verde
escuro representa maior o vigor e o vermelho menor vigor, sendo o amarelo
uma situação de planta sob estresse. Todas as informações obtidas pelo mapeamento são georreferenciadas, portanto é possível valer-se do mapeamento aéreo para a atuação automatizada de equipamentos de agricultura
de precisão.
Por ﬁm, cada talhão voado, processado e com seus pontos de interesse deﬁnidos recebeu a visita a campo para conferir de perto o que estava acontecendo.
Nos locais de visita foram realizadas avaliações padronizadas das plantas,
como sua altura e espaçamento e do nível d’água, além de outras diferenças
que se salientaram.
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AVALIAÇÕES DE CAMPO
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RESULTADOS
Cada um dos talhões mapeados teve sua área total calculada com precisão e foi confrontada com os dados
que os clientes possuíam. A conclusão inicial foi de que
área efetivamente plantada difere daquela estipulada e
planejada. Áreas onde não ocorre o nascimento das
plantas, zonas inadequadas ao plantio e problemas de
acesso e de irrigação foram os principais fatores identiﬁcados para tais diferenças.
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Talhões com as áreas efetivas de plantio mensuradas a partir do ortomosaico produzido pelo monitoramento
agrícola com drones.
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Falha na aplicação de insumos em função de erro operacional foi identiﬁcada através de análise do ortomosaico RGNIR com índice NDVI
aplicado. Ainda pode-se obter mais informações após diálogo com a equipe de operadores de máquinas e análise dos arquivos dos tratores.

Área mapeada com câmera R-G-NIR e índice NDVI aplicado salientando problemas na aplicação de insumos.

A região salientada mostra uma área em formato triangular que deixou de receber insumos, o que prejudicou o seu desenvolvimento e
ocasionou em uma região com plantas menos vigorosas.
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Além disso, foi veriﬁcada a existência de falhas na aplicação de insumos de maneira sequencial. Esse comportamento evidencia um erro
devido à calibração incorreta das máquinas para aplicação homogênea dos insumos ou ainda uma incompatibilidade entre a granulometria
dos insumos e o método de aplicação.
As falhas foram caracterizadas por linhas de plantas com alto vigor ao lado de linhas com plantas de menor vigor. Foi detectada uma diferença
de até 30 cm entre a altura das plantas.

Mosaico R-G-NIR com índice NDVI aplicado de talhões evidenciando variações sequenciais no vigor das plantas,
criando o efeito de linhas fortes (verde-verde fraco - alto vigor) e fracas (amarelo-vermelho - baixo vigor).

Imagem durante a avaliação de campo em um dos talhões monitorados através do mapeamento aéreo com
drones.
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IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Comparativo entre uma planta com alto vigor e no lado direito planta subdesenvolvida.
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CONCLUSÃO
A identiﬁcação de falhas de aplicação permitiu aos gerentes tomadas de decisão
bastante objetivas e embasadas no diagnóstico da saúde das plantas durante a
safra, de modo a mitigar o impacto sofrido na lavoura.
Os erros na aplicação dos insumos trouxeram à tona a importância da calibração
do maquinário, atenção aos produtos utilizados e ao planejamento das operações
durante toda a safra, impactando signiﬁcativamente na gestão da fazenda, onde
ganhou bastante importância e cobrança.
O serviço de monitoramento com drones aliado ao olhar agronômico levantou diversas informações até então desconhecidas pelos produtores que resultaram
em ações em diversos setores das fazendas que foram tomadas buscando cortar
custos desnecessários, ganhar eﬁciência nas operações e atingir uma maior rentabilidade com a produção.
Preparado para aproveitar tudo o que o serviço de monitoramento agrícola com drones em sua propriedade pode trazer para você e
seu negócio? Fale conosco e saiba mais!
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