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INTRO

RESULTADOS QUE GERAM VALOR
Nos últimos anos, a tecnologia de mapeamento com drones deixou de ser uma simples promessa para se consolidar
como uma importante ferramenta na captura de dados. A disseminação da tecnologia e o grande número de
equipamentos disponíveis no mercado contribuíram para uma maior agilidade, assertividade e produtividade no dia a
dia de trabalho de profissionais dos mais diversos setores: da agricultura à mineração; da topografia ao
monitoramento ambiental; da engenharia ao trabalho policial; do georreferenciamento de imóveis à aplicações
voltadas à saúde pública e prevenção de desastres.
Todos esses setores, de uma forma ou de outra, foram impactados pela tecnologia. E a cada ano novas aplicações são
descobertas, novos tipos de produtos (mapas) são gerados e mais pessoas aderem a esse instigante universo.
Definitivamente, os drones ganharam os céus. E isso é um caminho sem volta. Por que?

Porque seus resultados geram VALOR.
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INTRO
E COMO FAZER A MELHOR ESCOLHA?
Para quem pretende adquirir um drone ou simplesmente ampliar sua frota, é sempre importante analisar qual o tipo de
equipamento (multirotor, asa fixa, híbrido) mais se encaixa a um projeto específico ou a um perfil de projetos onde se pretende
atuar. Muitas pessoas acabam fazendo uma análise superficial, olhando apenas para o valor final da compra de um
equipamento X ou Y. Mas fica aqui o alerta: há muito mais o que se analisar!
Para ajudar você a entender quais parâmetros devem ser observados ao adquirir um drone, a XMobots escolheu um tipo de
projeto (agricultura) e foi a campo com as duas tecnologias mais usadas na atualidade: asa fixa e multirotor.
Nosso objetivo foi simular um dia de trabalho de um operador de uma usina de cana-de-açúcar (setor do agronegócios
responsável por parte significativa das vendas de drones no Brasil) para avaliar o desempenho dos dois tipos de equipamentos.
Para uma melhor equiparidade no teste, optamos por simular uma operação nos moldes dos talhões de cana do estado de
São Paulo, ou seja, com tamanhos médios de 50 hectares.
Os resultados você poderá conferir nas próximas páginas.
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL DO TESTE
Para realizar este projeto comparativo, selecionamos os equipamentos Arator 5B, drone de asa fixa da XMobots que é líder de
vendas no Brasil, e o multirotor de 4 hélices (quadricópetro) campeão de vendas no mundo.
Para poder apresentar resultados que refletem a realidade de uma operação de drone no Brasil, simulamos um dia de trabalho
de um piloto de uma usina de cana-de açúcar. Por se tratar de uma aplicação de agricultura de precisão, os voos ocorreram das
9h às 15h, período em que a janela de luminosidade garante os melhores resultados no imageamento (com 1 hora de pausa
para o almoço – feito no próprio campo). O uso do RTK (Real Time Kinematic) ou PPK (Post Processed Kinematic) embarcado nos
equipamentos também foi requisito, pois o mercado não aceita mais perder tempo coletando pontos de controle para garantir
acurácia dos voos. O sistema escolhido para este teste foi o RTK, por ser a tecnologia original dos fabricantes de ambos os
drones.

CONHECENDO OS EQUIPAMENTOS:
R
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Multirotor RTK

Arator 5B HAL BVLOS

Autonomia: 30 min

Autonomia: 70 min

Peso máximo de decolagem: 1,4 Kg

Peso máximo de decolagem: 3,5 Kg

Velcidade máxima: 49 km/h (modo P)

Velocidade máxima: 56 km/h

Resistência a vento: 10 m/s

Resistência a vento: 12 m/s

Alcance máximo: 7Km

Alcance máximo: 10 Km

Sensor: 20 MP 1 INCH RGB

Sensor: 24 MP APS-C CMOS RGB

GNSS RTK L1/L2/G1/G2/B1/B2/E1/E5a

GNSS RTK L1/L2/G1/G2/B1/B2/E1/E5a

Tipo de operação: VLOS (raio de 0,5 Km abaixo de 400 ft)

Tipo de operação: BVLOS (raio até 5Km abaixo de 400 ft)

A meta dada para o operador no dia de trabalho simulado no teste foi o mapeamento de uma área de cerca de 800 hectares
distribuídos em 15 talhões, dispostos entre si em um raio de 5 quilômetros.
Os voos atenderam a todos os requisitos do RBAC-E94 da ANAC e da ICA 100-40 do DECEA, e o passo a passo de cada
operação foi cronometrado, como tempo de montagem do sistema, tempo de troca de bateria, tempo de deslocamento entre
áreas, entre outras informações relevantes.
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REQUISITOS DO TESTE:
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E M B A R C A D O

5h00 DE VOO

PASSO A PASSO
CRONOMETRADO

RTK EMBARCADO

VOOS DE ACORDO COM
RBAC-E94 e ICA 100-40.

TAMANHO MÉDIO DE 50ha
CADA POLÍGONO MAPEADO

[NOS 2 DRONES]

120m
VOOS A 120m

Altura em relação ao solo

Raio máx. da distância entre polígonos: 5 km

O local escolhido para o teste foi uma área rural distante 20 Km da cidade de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil. A área possui
vários talhões de cana e pertence a uma usina paulista.

O DIA DO TESTE:
Data: Fevereiro, 2020
Altitude da área: 900m
Vento: Variando de 6m/s a 9m/s

Tempo: nublado com períodos de sol

Local: Área agrícola na região de São Carlos, SP, Brasil
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CARACTERÍSTICAS DO VOO:
Multirotor Popular
RTK Embarcado

Arator 5B HAL BVLOS
RTK Embarcado

Altura do voo (AGL):120m

Altura do voo (AGL):120m

Sobreposição frontal:70%

Sobreposição frontal:70%

Sobreposição lateral: 60%

Sobreposição lateral: 60%

GSD dos voos: 3,2 cm

GSD dos voos: 2,4 cm

Plano de voo: DJI G5 RTK app

Plano de voo: Xplanner (by Xmobots)

Xcockpit

Interface de voo Xmobots®
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COLETANDO DADOS:
Ao definir os critérios do teste, a primeira opção seria escolher uma única área (por exemplo, um talhão contínuo de 200, 300 ou
500 hectares) e avaliar o desempenho de cada equipamento.
Mas embora esta opção seja a mais conveniente sob o ponto de vista de um drone de asa fixa, ela não reflete a realidade do
mapeamento das áreas de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, composta em sua maioria por talhões com tamanhos que
variam de 10 a 100 hectares.
Assim, conversamos com diversos operadores de drone de usinas de cana para fazer a seguinte pergunta: como é seu dia de
trabalho?
A grande maioria (78%) respondeu que, diariamente, é fornecida pelo supervisor uma lista com os polígonos dos talhões a serem
mapeados. Os critérios para a seleção desses talhões estão diretamente relacionados ao porte da lavoura e ao objetivo
do voo (por exemplo, topografia, restituição de linhas e detecção de falhas, identificação de daninhas, entre outros). Para otimizar
o trabalho, o operador geralmente planeja a sequência de mapeamento dos talhões, priorizando a proximidade entre eles.
Com base nessas respostas, definimos avaliar neste teste o mapeamento feito em 1 dia de trabalho, considerando como meta o
voo de múltiplos talhões.

Área do Teste
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A CHEGADA NO CAMPO:
O trajeto da “usina” à área para realização do teste levou 21 minutos. A partir do momento da chegada no campo, todas as
etapas envolvidas para a coleta de imagens foram cuidadosamente cronometradas e acompanhadas por uma equipe de
marketing da Xmobots.

h

INÍCIO DOS TESTES COM OS 2 DRONES:
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PASSO A PASSO DOS VOOS COM O MULTIROTOR:

TEMPOS

Polígono
Polígon
o1
Voo 1
Voo 2
Voo 3
Voo 4

Deslocamento em terra

Troca de bateria

0h00

Montagem

Voo

14min 23seg

Desmontagem

Total em campo

Área mapeada (ha)

15min 53seg

30min 16seg

3min 58 seg

20min 18seg

54min 32 seg

4min 42 seg

18min 31 seg

1h 17min 45 seg

4min 27 seg

7min 5 seg

5min 10 seg

Montagem

Voo

Desmontagem

Total em campo

Área mapeada (ha)

12min 36seg

24min 20seg

4min 16 seg

2h 21min 38seg

22

Montagem

Voo

Desmontagem

Total em campo

Área mapeada (ha)

9min 53seg

24min 32 seg

68,5

1h 34min 27seg

TEMPOS

Polígono
Polígon
o2
Voo 5

Deslocamento em terra

Troca de bateria

5min 59seg

TEMPOS

Polígono
Polígon
o3
Voo 6
Voo 7

Deslocamento em terra

Troca de bateria

7min 10seg
4min 25seg

3h 3min 13seg

19min 30seg

4min 02seg

3h 31min 10seg

Montagem

Voo

Desmontagem

Total em campo

10min 03seg

36

TEMPOS

Polígono
Polígon
o4
Voo 8
Voo 9
Voo 10

Deslocamento em terra

Troca de bateria

3min 28seg

22min 58seg

4h 7min 39seg

3min 44seg

23min 37seg

4h 35min

5min 04seg

12min 21seg

4min 39seg

Área mapeada (ha)
47

4h 57min
57min 4seg
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RESUMO DA OPERAÇÃO COM MULTIROTOR:
Tempo total
em campo

Tempo total de montagem
do sistema

Tempo total de desmontagem
do sistema

Tempo total de troca
de bateria

Tempo total de deslocamento
terrestre entre polígonos

4h 57min 4seg

46 min 55seg

18min 7seg

26min 20seg

16min 37seg

Número voos

Número baterias

Polígonos mapeados

Hectares mapeados

Deslocamento terrestre
entre áreas

10

10

4

173,5

3

11

CHEGADA AO CAMPO E INÍCIO DOS VOOS COM O ARATOR 5B:
Uma das principais diferenças entre as duas operações (asa fixa x multirotor) foi o fato do operador do Arator 5B não precisar se
deslocar entre diferentes polígonos, eliminando a repetição de etapas de montagem e desmontagem do sistema.
Isso ocorre porque o Arator tem aprovação da ANAC para realizar voos BVLOS (até 5Km). Aliado a isso, o XPlanner, software de
plano de voo da XMobots, possui a função multipolígono, o que permite ao usuário mapear diversos talhões em um único plano
de voo.
Caso haja necessidade de troca de bateria, o drone retorna para pouso e retoma a missão automaticamente do mesmo ponto
onde ela foi interrompida, sem necessidade de interferência do piloto no planejamento do voo.
Dessa forma, o operador do Arator escolheu, estrategicamente, uma área para decolagem localizada em um ponto central em
relação aos polígonos a serem mapeados. Seu objetivo foi otimizar ao máximo o planejamento da missão dentro do raio
operacional do equipamento autorizado pela ANAC (5 Km), para que sua meta diária fosse cumprida.
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PASSO A PASSO DOS VOOS COM O ARATOR:
TEMPOS

Polígono 1
Voo 1

Deslocamento em
terra

Troca de bateria

0h00

Montagem

Voo

13min 00seg

15min 39seg

Desmontagem

Total em campo

Área mapeada (ha)

28min 39seg

68,5

Total em campo

Área mapeada (ha)

36min 13seg

22

Total em campo

Área mapeada (ha)

47min 45seg

36

Total em campo

Área mapeada (ha)

1h 08min 5seg

47

Total em campo

Área mapeada (ha)

1h 39min 15seg

87

Total em campo

Área mapeada (ha)

1h 56min 34seg

73,5

TEMPOS

Polígono 2
Voo 1

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

2min 33seg

Voo

Desmontagem

5min 01 seg

TEMPOS

Polígono 3
Voo 1

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

3min 01seg

Voo

Desmontagem

8min 31seg

TEMPOS

Polígono 4
Voo 1

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

2min 22seg

Voo

Desmontagem

17min 58seg

TEMPOS

Polígono 5

Deslocamento em voo

Voo 2

Troca de bateria

Montagem

5min 17seg

Voo

Desmontagem

25min 23seg

TEMPOS

Polígono 6
Voo 2

Deslocamento em voo
2min 27seg

Troca de bateria

Montagem

Voo
14min 52seg

Desmontagem

13

TEMPOS

Polígono 7
Voo 2

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

3min 02seg

Voo

Desmontagem

17min 40min

Total em campo

Área mapeada (ha)

2h 17min 16seg

28,8

Total em campo

Área mapeada (ha)

2h 46min 6seg

58

Total em campo

Área mapeada (ha)

2h 54min 6seg

26,7

Total em campo

Área mapeada (ha)

3h 9min 29seg

64

Total em campo

Área mapeada (ha)

3h 31min 13seg

60,6

Total em campo

Área mapeada (ha)

3h 51min 58seg

19,5

TEMPOS

Polígono 8

Deslocamento em voo

Voo 3

Troca de bateria

Montagem

8min 53seg

Voo

Desmontagem

19h 57seg

TEMPOS

Polígono 9
Voo 3

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

1min 26seg

Voo

Desmontagem

6min 34seg

TEMPOS

Polígono 10
Voo 3

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

7 seg

Voo

Desmontagem

15min 16seg

TEMPOS

Polígono 11
Voo 3

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

20seg

Voo

Desmontagem

21min 24 seg

TEMPOS

Polígono 12
Voo 4

Deslocamento em voo

Troca de bateria
7min 15 seg

Montagem

Voo
13min 30seg

Desmontagem

14

TEMPOS

Polígono 13
Voo 4

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

44seg

Voo

Desmontagem

20min 06seg

Total em campo

Área mapeada (ha)

4h 12min 48seg

116

Total em campo

Área mapeada (ha)

4h 30min 34seg

58

TEMPOS

Polígono 14
Voo 4

Deslocamento em voo

Troca de bateria

Montagem

4min 01seg

Voo

Desmontagem

13min 45seg

TEMPOS

Polígono 15
Voo 4

Deslocamento em voo
2min 27seg

Troca de bateria

Montagem

Voo

Desmontagem

Total em campo

Área mapeada (ha)

2omin 28seg

6min 35seg

5h 00min 14seg

31,5
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RESUMO DA OPERAÇÃO COM ARATOR 5B:
Tempo total
em campo

Tempo total de montagem
do sistema

Tempo total de desmontagem
do sistema

Tempo total de troca
de bateria

Tempo total de deslocamento
terrestre entre polígonos

5h 00min 14seg

13min

6min 35seg

21min 25seg

0min 0seg

Número voos

Número baterias

Polígonos mapeados

Hectares mapeados

Deslocamento terrestre
entre áreas

4

4

15

797,1

0
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COMPARANDO OS RESULTADOS:
Ao término das 5 horas de mapeamento, pudemos verificar alguns pontos positivos e negativos em relação às operações dos
dois tipos de drones. Entre eles, podemos citar:

Multirotor Popular

Arator 5B HAL BVLOS

- Sistema é leve e fácil de transportar

- O conjunto câmera + velocidade + autonomia resulta em um
alto rendimento por voo

- Facilidade na decolagem e pouso
- O conjunto câmera + velocidade + autonomia impacta
negativamente na produtividade da operação
- Os 7Km de raio não condizem com a regulamentação
brasileira (o raio visual foi de 500m)
- A limitação do alcance do rádio gera a necessidade do
deslocamento terrestre para a realização dos voos, gerando
perda de tempo

- O software de plano de voo com função multipolígono traz
ganho de produtividade
- O raio real de 5Km autorizado pela ANAC gera economia de
tempo (sem necessidade de deslocamento terrestre entre
áreas)
- A precisão do sistema de pouso por paraquedas é menor que
a do sistema VTOL

Em resumo, obtemos como resultado dos voos

4,6X

+PRODUTIVIDADE
Hectares Mapeados

797,10 ha

800
600
400
200

173,5 ha

0

3,75X

REDUÇÃO DE

2,5X

+POILÍGONOS

NO N° DE VOOS

15

16
14

10

12
10

8

4

4

Voos

8

6

6
4

2

2

0

0

4

Polígonos

10
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BATALHA 1: PRODUTIVIDADE
Conforme explicamos na apresentação do teste (pág. 6), o “operador da usina” tinha como meta de trabalho do dia o
mapeamento de 15 talhões de cana-de-açúcar, totalizando cerca de 800 hectares.
Caso o teste fosse uma operação real, o operador do Arator 5B teria conseguido cumprir sua meta de trabalho, mesmo com um
GSD de 2,4 cm (necessário para respeitar a altura de voo 120m, conforme o RBAC-E94).
No caso do multirotor, mesmo com o GSD mais alto (3,2 cm), o piloto não só não conseguiu atingir a meta, como ficou muito
abaixo dela, mapeando apenas 21,7% do montante solicitado por seu supervisor. Obviamente, se fosse uma situação real, o
gestor da operação de drone saberia dessa limitação do multirotor e não daria uma meta tão ambiciosa.
Mas se replicarmos essa base comparativa de produtividade em projetos maiores, podemos obter as seguintes projeções:
Arator 5B HAL BVLOS

MULTIROTOR

1 DIA

797,1 hectares

173,5 hectares

1 SEMANA

3.985,5 hectares

867,5 hectares

1 MÊS

17.536,2 hectares

3.817 hectares

1 ANO

210.434,4 hectares

45.804 hectares

Projeção de Mapeamento (em ha)

210.434,40

797,1

173,5

DIA

3.985,50 867,5
SEMANA

45.804

17.536,20
3.817
MÊS

ANO

Assim, considerando 5 dias úteis para a projeção semanal e 22 dias úteis para a projeção mensal, observamos que a área
mapeada com o Arator em apenas 1 SEMANA (3.985,5 hectares) ainda é maior do que a área mapeada com o
multirotor em 1 MÊS (3.817 hectares).

18

BATALHA 2: QUALIDADE
À medida que a atividade de mapeamento com drones se disseminou no mercado, os usuários da tecnologia passaram a se
especializar ano a ano, exigindo cada vez mais resultados de alta qualidade.
Nesse aspecto, a resolução das imagens e a qualidade do mosaico se tornaram fatores preponderantes na escolha de um drone.

Sensores
Em relação à qualidade das ortofotos, no dia do teste o multirotor estava equipado com seu sensor padrão, uma câmera RGB de
20MP com lente de 24mm e sensor de 1 polegada.
Por sua vez, o Arator 5B estava embarcado com a câmera inclusa em sua versão de entrada, ou seja, um sensor RGB de 24 MP,
lente fixa de 20mm e sensor APS-C. O Arator ainda pode ser equipado com os sensores multiespectrais desenvolvidos pela
equipe de P&D da XMobots: XMC (RGB e Nir) e XM5 (RGB, Nir e RedEdge).
Vale lembrar que o tamanho do sensor afeta diretamente a quantidade de luz que “entra” na imagem. Quanto maior o sensor,
melhor sensibilidade à luz.
Além disso, sensores maiores capturam um campo de visão mais amplo. Em uma operação de mapeamento com drone, em
que centenas e até milhares de fotos são tiradas com alta sobreposição, essa diferença de tamanho possui uma relação direta
com cobertura total do voo.
No esquema abaixo, é possível verificar a faixa de cobertura de cada sensor:

Sensor sizes

Arator 5B

APS-C PAYLOAD
23.6 x15.6 mm (0.9 x 0.6 in)

Multirotor

6,3 x4,7 mm
(0.25 x 0.2 in)
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DETALHAMENTO DA IMAGEM
Quando falamos em mapeamento com drones, uma coisa é certa: à medida que esses sistemas se disseminaram e o mercado
passou a conhecer melhor seus resultados, os produtos gerados com o auxílio da tecnologia passaram a conter cada vez mais
informação. Principalmente quando falamos em mapeamento agrícola.
Neste contexto, cada vez mais as empresas têm experimentado voar com GSDs (Ground Sample Distance) mais baixos, sempre
em busca de detalhes que podem fazer toda a diferença.
O GSD é uma combinação de tamanho do sensor + distância focal + altura do voo em relação ao solo.
Para que este teste pudesse ser realizado de acordo com as regras do RBAC-E94, a altura dos voos foi de 120m, uma vez que o
multirotor não possui autorização para voar além desta condição. Com isso, tivemos uma diferença de GSD de 25% melhor no
Arator (2,4cm) em relação ao multirotor (3,2cm).

3,5

+DETALHAMENTO

2,5
2

GSD

1,3X

3

1,5
1
0,5
0

ARATOR

MULTIROTOR

MELHOR RESOLUÇÃO

20
POSSIBILIDADE DE VER A ARQUITETURA DA PLANTA

BATALHA 3: ROI
É claro que produtividade e qualidade são itens essenciais quando se analisa a performance de um drone de mapeamento. Mas
tão importante quanto a avaliação desses fatores, é saber qual será o retorno sobre o investimento, o tão requisitado ROI
(Return on Investment).
Há diferentes formas de se calcular o ROI, cada uma levando em conta variáveis que podem mudar de acordo com o produto ou
serviço adquirido.

Investimento
Quando falamos em investimento, o primeiro número analisado é o valor de compra do equipamento.
Para o Arator 5B, consideramos o valor de compra do modelo HAL BVLOS; do XRTK 184B, base GNSS (L1 L2) desenvolvida pela
XMobots (no entanto é válido enfatizar que o sistema HAL é compatível com diversas bases GNSS disponíveis no mercado); e do
número de baterias necessário para 1 dia de operação.
Para o multirotor, consideramos 2 parâmetros diferentes de preço: o valor de compra do drone com o kit RTK original fornecido
pelo próprio fabricante; e o valor de compra do drone com o kit PPK fornecido por uma empresa de venda de equipamentos
topográficos (ambos possuem frequência L1 L2); além do número de baterias necessário para 1 dia de operação.

Valor do Arator 5B HAL BVLOS:
(Arator 5B HAL + Base GNSS XRTK 184B + 4 baterias
+ Upgrade para voos BVLOS até 5KM)

R$ 99.300,00

Valor do Multirotor com
Kit RTK Original

Valor do Multirotor com
Kit PPK Adaptado

(Drone + Base GNSS original + 10 baterias)

(Drone com kit PPK + Base de solo L1 L2 + 10 baterias)

R$ 64.690,00

R$ 69.690,00

Mas não é só isso. Também devem ser avaliados fatores como:
- Taxa de juros da operação (no caso das vendas da XMobots, a maior parte é parcelada ou financiada)
- Manutenção, revisão e manutenção de peças durante o ciclo de voos
- Custos operacionais (carro, combustível, etc) e laborais
- Depreciação do bem (em todos os casos consideramos 36 meses de depreciação total)
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GANHO
O ganho, por sua vez, está relacionado aos benefícios trazidos pelo equipamento. No caso de uma operação de drone, podemos
considerar como ganho sua produtividade multiplicada pelo custo do hectare para a usina.
Em relação à produtividade, para aplicar os hectares levantados na projeção feita neste material, consideramos uma taxa anual
de disponibilidade do equipamento de 75%. Ou seja, nos 25% restantes os drones ficariam parados ou por condições
meteorológicas desfavoráveis para a realização de voos ou por rotinas de manutenção e revisão.
Sobre o custo do hectare para a usina, consideramos o valor de R$ 3,55. Para compor esse valor médio, ouvimos 17 usinas que
usam diversos modelos de drones em suas operações.
Por fim, consideramos a metodologia de cálculo do ROI por fluxo de caixa descontado (faça o download da planilha, chegando
aos seguintes resultados:

PLANILHA ROI

Arator

TIR: 66% ROI: 8,95

Multirotor com KIT RTK Original

TIR: 6% ROI: 0,57

ROI DO
ARATOR

Multirotor com KIT PPK Adaptado

TIR: 5% ROI: 0,45
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ARATOR

MULTIROTOR RTK

MULTIROTOR PPK
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Assim, embora o valor de venda do Arator 5B corresponda a 1,5 vezes o valor do multirotor usado no teste, o equipamento da
XMobots possui um retorno sobre o investimento de 8,95 em 36 meses. Ou seja, em três anos, a empresa que adquiriu o drone
de asa fixa da XMobots recebeu quase 9 vezes o valor aplicado na aquisição do Arator. Além disso, mesmo com um valor de
investimento 1,5X maior, a taxa de financiamento não é tão significativa, tornando a aquisição altamente atrativa.
Quando falamos no multirotor, embora seu valor de venda seja substancialmente mais barato, a baixa produtividade influi
diretamente no baixo retorno sobre o investimento, neste caso de apenas 0,57 para o multirotor com o Kit RTK original e 0,45
para o multirotor com o Kit PPK adaptado. Com três anos de uso, a empresa que comprou um desses produtos olhando apenas
para o custo final de aquisição recuperou somente cerca de 50% do valor gasto na compra.
É por isso que, no início deste material, chamamos atenção para o fato de que a operação de drone possui muitas nuances que
devem ser analisadas. Por isso, fazer uma aquisição olhando apenas para o valor final da compra (o que muitos departamentos
de Suprimentos fazem) é um erro.
Somando à análise do ROI fatores como qualidade e produtividade, a diferença entre os dois tipos de equipamentos é
significativamente grande.
Vale enfatizar aqui que, quando nos propusemos a fazer esse teste, não tínhamos ideia de como seriam os resultados. Não é e
nunca foi intenção da XMobots desmerecer o uso dos equipamentos de asa rotativa. Muito pelo contrário, os multirotores
revolucionaram o mundo e são insubstituíveis para diversas funções, como trabalhos de filmagem, ações de inspeção indoor e
outdoor e mapeamento de polígonos muito pequenos, distantes entre si dezenas de quilômetros. Além disso, os multirotores
acabam funcionando como uma porta de entrada para muitas pessoas que desejam iniciar na tecnologia.
Mas quando falamos de mapeamento profissional de polígonos, seja para qual for o fim, é notável a superioridade de
desempenho de um drone de asa fixa. Aqui neste teste, usamos o Arator 5B por ser um drone desenvolvido e fabricado pela
XMobots. Mas outros asas fixa disponíveis no mercado poderiam ter sido utilizados nesta campanha, e os resultados
provavelmente seriam semelhantes, pelo menos no quesito produtividade.
Então fica aqui um ponto para reflexão: no mercado de mapeamento profissional onde tempo é dinheiro, onde vale mais a pena
investir?
Esperamos que, com esse E-book, tenhamos dado subsídios suficientes para que você responda à essa pergunta com
segurança e convicção.

Bons voos!
Equipe Xmobots
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