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https://g1.globo.com/ba/bahia/avanca/noticia/2019/05/28/com-apps-e-drones-

produtores-apostam-no-uso-de-tecnologias-em-fazendas-para-alavancar-

agronegocio-no-oeste-da-bahia.ghtml

Gerenciamento e monitoramento de 

produção agrícola

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/05/drone-e-

usado-pela-primeira-vez-para-transportar-orgaos.html

https://olhardigital.com.br/video/drones-do-google-vao-

comecar-operacao-comercial-de-entregas-na-australia/84561

LogísticaFiscalização

https://www.sonoticias.com.br/economia/drones-vao-intensificar-

fiscalizacao-da-sefaz-e-seguranca-publica-em-mato-grosso/



É possível o uso de drone para outro fins, como o de

inclusão social de pessoas para acesso a serviços que o

Estado deve prover, como saúde?



Atendimento do cidadão na rede pública → sistema de 

gestão de prontuário eletrônico: 

- dados pessoais e documentos

- endereço

Aumento de demanda para 

atendimento em saúde de 

pessoas situadas nas 

ocupações populares

O CONTEXTO



O CONTEXTO

Necessidade de reconhecimento do território em questão 

para levantamento dos dados necessários para o 

cadastro no sistema.



O CONTEXTO

Dificuldades:

- Necessidade de agilidade e 

rapidez no levantamento dos 

dados

- Falta de recursos humanos

- Desconhecimento do território e 

suas barreiras geográficas



A ESTRATÉGIA PROPOSTA

Utilização de drone para levantamento cadastral e 

posterior registro de endereços

Comprovação da hipótese de que este tipo de 

metodologia apresenta eficácia e eficiência que justifique 

a sua utilização em diversos setores

- agilidade e rapidez

- economia

- facilidade de manuseio e processamento



METODOLOGIA

- Ocupação Terra Nossa (7 ha)

2007

2015



METODOLOGIA

- Topografia: coleta de pontos de controle posicional em 

campo com GPS toográfico



- Drone DJI Mavic Pro

- Voo para obtenção das 

fotografias

METODOLOGIA



- Formação de mosaico ortorretificado

METODOLOGIA



METODOLOGIA

- Cadastro: vetorização de divisas das unidades familiares 

e definição das quadras

- Levantamento em 

campo: 

- logradouros 

- numeração 

de endereços 



RESULTADOS

- Identificação de 300 unidades familiares, totalizando 

aproximadamente 500 indivíduos

- Diagnóstico preciso do local, com informações 

essenciais para inserção das pessoas no Sistema de 

atendimento em saúde



- 83 áreas de ocupação irregular (585,4 ha)

- Perspectivas futuras:

Rosa Leão, Helena Greco, Vitória e Esperança (Izidora) 

→ 152,55 ha

Vila Chaves e Sustenido – 1,83 e 4,23 ha

- Potencial para outros usos, como identificação de 

criadouros de dengue

RESULTADOS



Obrigada!!


