
DJI Go App 
 

Um guia passo-a-passo em todos os menus e botões 
 

 
 
 

 
 

O que é o DJI Go App? 

O aplicativo DJI Go permite que você conecte um dispositivo inteligente, como um tablet ou 
telefone, a um controle remoto DJI Spark, Mavic Air, Mavic Pro, Phantom ou Inspire, para que 
você possa aproveitar muito mais sua experiência de voo. 
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Depois de conectar o aplicativo, você pode ver o que a câmera do seu Drone está vendo, ajustar 
as configurações da câmera, rever as imagens capturadas, ajustar os movimentos de controle de 
acordo com sua preferência, ativar os modos “Intelligent Flight” e muito mais. 
Este tutorial foi feito usando um DJI Phantom 4 Pro+, por isso, se você tiver outro Drone DJI, ou 
uma versão de aplicativo diferente, alguns menus e configurações podem parecer um pouco 
diferentes, mas tenha certeza de que os principais recursos, funções e conceitos são os mesmos. 
 
Então vamos começar! 
  
  

1) STATUS DA AERONAVE 

 

Este menu fornece uma visão geral de como tudo está funcionando no Drone. Para entrar neste 
menu, clique em “READY TO GO” no topo da tela. 
Se você ver que suas configurações dizem "Normal" e não vê nada vermelho, isso provavelmente 
significa que o Drone está funcionando corretamente e pronto para voar. 
 

 
 

 

 

Bússola ( Compass ) 

Uma configuração muito importante que você deseja verificar é a Bússola, pois é responsável 
por deixar o Drone saber onde ele está no mundo. 
É amplamente recomendado que você sempre calibre a bússola do Drone em qualquer novo local 
de voo. 
Isso ocorre porque a bússola é muito sensível à interferência eletromagnética, o que pode levar a 
problemas de dados da bússola que provavelmente resultarão em um desempenho de voo ruim 
ou até mesmo em falhas de voo. 
 
Portanto, calibrar regularmente a bússola do seu drone quando você voa em novos locais ajudará 
a manter o desempenho ideal. 
  
 
Para fazer uma Calibração da Bússola, clique em Calibrar e siga as instruções na tela. 
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Notas importantes sobre a calibração da bússola: 

 Não calibre a bússola perto de qualquer forte interferência magnética de fontes como magnetita, 
estruturas de estacionamento e estruturas metálicas subterrâneas. 

 Não calibre a bússola perto de objetos de metal grandes. 

 Não calibre a bússola dentro de locais fechados. 

  
  

Modo de controle remoto 

 

 

 

O controlador está configurado como padrão modo 2, o que significa que o controle esquerdo 
controla o acelerador e o guinada (giro no eixo), e o controle direito controla a inclinação (para 
frente e para trás) e o movimento (direita/esquerda). 
O modo 2 é a configuração de controlador mais popular fora da Ásia e como a maioria das 
pessoas nos estados aprendem a pilotar um Drone. 
Depois de definir o seu modo de controle, você não precisa se preocupar com isso, já que o 
Drone se lembrará da configuração para voos futuros. 



  

2) PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES DO CONTROLADOR 

 

Aqui você encontrará as configurações para marcar o Ponto Inicial, habilitando vários modos de 
voo, ativando/desativando o modo iniciante e definindo a altitude máxima e a distância. 

 

 
Home Point 

Home Point setting com a seta = define a posição atual do Drone como o ponto inicial. 
Home Point setting com o rapazinho = define o ponto inicial para a localização do controlador. 
Isso é útil se você estiver controlando o Drone de um objeto em movimento como um barco ou 
carro. 
  
 

Vários modos de voo 

 

Modo de posicionamento (P-MODE )  
Este modo significa que todos os sensores do Drone estão habilitados, o que resultará em um 
vôo mais aderente, mas estável. 
Então, quando você soltar os “sticks”, o Drone irá frear automaticamente, então passe e 
permaneça no lugar graças ao GPS. 
 
Modo Attitude ou ATTI (A-MODE) 
No modo A-Mode, os sensores do Drone são desativados, o que resultará em um voo mais 
sinuoso, porque as correntes de ar e vento podem se mover ao redor do Drone. 
Basicamente, não há “freio automático” para parar seu Drone, então você tem que mover os 
“sticks” na direção oposta para pará-lo. 
Muitos pilotos experientes gostam de filmar no modo ATTI para que possam obter os movimentos 
mais suaves possíveis, já que a frenagem automática está desativada. 
 
Modo esportivo (modo S) 
No modo S, você libera todo o potencial do seu Drone, que permite que você acelere, enquanto 
ainda permite que sua aeronave se conecte a satélites GPS. 
Tenha em mente que a tecnologia de prevenção de obstáculos está desativada neste modo. 
  
  



Altitude de retorno Home Point 

Esta é uma configuração importante porque se o Drone for desconectado do controlador, você 
terá controle sobre como ele responderá em altitude no retorno ao ponto de decolagem. 
 
Eu tenho o meu definido para 60 metros, o que é cerca de 200 pés. Faço isso porque essa 
altitude está bem acima de qualquer árvore ou prédios nas áreas onde normalmente voo. 
Mas não se esqueça de definir esta altitude para algo que é muito maior do que qualquer 
obstáculo circundante na área. 
  
  

Modo iniciante 

Este modo é ótimo se você é novo em voar. Basicamente, ele desativa muitos dos recursos 
avançados e, em seguida, define automaticamente uma altitude, distância e limite de velocidade 
em seu Drone, portanto, se você estiver voando em um grande espaço aberto, não há muito o 
que pensar. 
Este também é um ótimo modo de praticar, porque você pode trabalhar de acordo com as 
configurações mais avançadas quanto mais confortável você ficar voando. 
  
  

Altitude Máxima de Voo 

Isso determina o quão alto seu Drone pode ir. Para seguir as regras aqui, eu tenho o meu definido 
para 120 metros, que é cerca de 400 pés. 
  

Distância máxima 

Esta configuração determina o quanto o seu Drone pode ir do controle remoto. 
Você pode definir isso para uma quantidade desejada dentro dos limites de alcance do 
equipamento, mas novamente aqui as regras da ANAC afirmam que você deve manter seu Drone 
dentro da linha de visão, o que significa que você precisa ser capaz de vê-lo. 
  
 

Configurações avançadas 

 

 

  



As opções neste menu basicamente permitem que você ajuste como o Drone se move. Isso pode 
resultar em movimentos mais suaves de pan e yaw. 
A melhor ilustração para isso é pensar em como alguém toca um instrumento musical como uma 
guitarra. Os ajustes feitos nestes menus permitem que você “afine” seu Drone, dependendo de 
como você gosta de voar. 
  

Gain & Expo Tuning 

Isso determina a rapidez com que as entradas do braço são traduzidas em movimento no 
Drone. Entrar em um valor mais lento significa que você precisa mover os bastões ainda mais 
antes que o Drone reaja. 
 
Gain & Expo Tuning:  EXP 
 
“EXP” significa Curva Exponencial e permite que você facilite os movimentos do controlador. 
 

 
  
Gain & Expo Tuning: Sensitivity 
A seção determina quão sensíveis serão seus controles 
 

 
 



Atitude = Quão rápido o Drone reagirá e se estabilizará. 
Brake = Quão rápido o Drone parará no modo GPS. Um valor menor significa um freio mais lento 
e suave. 
Yaw Point End = A entrada máxima do stick para guinada. Um valor menor significa uma guinada 
mais lenta. 
  
  
Gain & Expo Tuning: Gain 
 
Este menu determina como o Drone reagirá a forças externas, como a pressão do ar e o vento. 
 

 
 
Ajustar essas configurações alterará a dinâmica de voo, o que pode resultar em oscilação e / ou 
oscilação indesejadas. 
Essas configurações são para pilotos avançados que geralmente vêm do mundo da construção 
de seus próprios uavs, onde é necessário ajustar essas configurações. 
Então você provavelmente não quer alterar essas configurações a menos que você as entenda. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sensores:  IMU (Unidade de Medição Inercial) 

 

 

 

Este sistema inclui o acelerômetro de 3 eixos, uma velocidade angular de 3 eixos e um altímetro 
barométrico que trabalham juntos para ajudar a manter o Drone em sua posição atual durante o 
voo. 
 
Se tiver problemas com erros estranhos de voo, deriva ou sinal e bússola, tente corrigir o 
problema passando por uma Calibração da IMU. 

Apenas certifique-se de que está em uma superfície nivelada e não mova o Drone ou tê-lo em 
uma mesa pode ser colidido. 
  

Sensores>  Bússola 

Essa configuração verifica problemas de bússola ou problemas de interferência. Aqui também é 
onde você pode calibrar a bússola. 
  
  

Sinal RC perdido 

Este é um sistemas de segurança embutidos no Drone, de modo que, se o controlador for 
desconectado do Drone, a aeronave pode: 

 “Return-to-Home”, o que significa que o Drone voará de volta ao ponto inicial; 

 Pairar no lugar; 

 Pousar automaticamente exatamente onde está. 

  
Esteja ciente de que a perda de sinal pode acontecer por vários motivos, como quando o 
drone voa longe demais, o controlador perde energia ou o sinal é bloqueado. 
É por isso que sempre se certifique de que o ponto de referência seja definido com 
precisão antes da decolagem.  
 
 



Smart Return Home: 

Esse recurso útil permite que você saiba quando deve levar o Drone de volta para casa com base 
na vida restante da bateria. 
A barra de status para isso é encontrada na tela principal. É aquela barra verde, amarela e 
vermelha que percorre a largura da tela encontrada perto do topo da tela. 
Quanto mais o Drone sair do seu ponto de origem, mais a barra se moverá para a esquerda na 
zona amarela e vermelha. 
Dica quente: Voar contra o vento exigirá mais energia da bateria e você não vai querer esperar 
até o último minuto para trazer o Drone de volta. 
  
  

Ligue os LEDs frontais 

Esta opção permite desligar as luzes LED vermelhas da frente. 
Isso pode ser útil se você estiver voando com pouca luz, pois as luzes vermelhas podem entrar 
facilmente no quadro da câmera. 
  
 
  

3) CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO VISUAL 

 

É aqui que você faz alterações nas configurações que mantêm seu Drone no ar. 
 

 
  

Ativar o sistema de detecção visual 

Isso ativará os sensores de prevenção de obstáculos para evitar que o Drone atinja objetos que 
os sensores detectam no caminho do Drone. 
Dica quente: os sensores de obstáculo param de funcionar depois que você atinge uma 
velocidade de 22 mph (35 km / h). 

Ativar o posicionamento da visão 

Isso ajuda a manter o Drone estável quando os sinais de GPS estão fracos ou quando você está 
voando dentro de casa. 
  

Trilha ativa: ativar o voo para trás 

Isso permitirá que o Drone voe automaticamente para trás no modo inteligente da trilha ativa se 
você estiver sujeito inverte as direções. 



Recomendo que você ative somente esta configuração se você estiver voando alto ou se você 
tiver o mais novo DJI Phantom 4 já que ele tem sensores de obstáculos na parte de trás do 
Drone. 
  

Sensores Avançados de Visão 

Isso fornece uma atualização de status dos sensores de navegação. Todos devem ler como 
"Normal". 
  
  
  

4) CONFIGURAÇÕES DO CONTROLE REMOTO 

 

É aqui que você faz alterações nas configurações do controle remoto. 
 

 
  

Velocidade da roda do Gimbal. 

Isso só depende de quão sensível você quer que a roda física de controle do gimbal seja. 
Está localizado no lado superior esquerdo do controle remoto. 

 
 



Calibração do Controle Remoto 

Se você estiver com problemas no controle remoto, tente calibrá-lo com essa configuração. O 
Drone terá que estar desligado para fazer isso. 
  

Modo Stick 

Isso muda a maneira como os Sticks controlam o Drone. Mais uma vez que está definido para o 
modo 2, que é o modo mais popular fora da Ásia. 
 

 
 
  
 
 
 

Personalização de botões 

Esta é uma configuração superacessível. Nesse menu, você pode atribuir um comando aos 
botões Custom 1 e Custom 2 sem precisar mergulhar fundo no menu. 
 

 
 
 



Eu tenho meus botões definidos para: 

 C1 = câmera para frente / para baixo 

 C2 = configurações avançadas de vídeo 

  

Vinculando o controle remoto 

Se o seu controle remoto for desconectado do seu Drone por algum motivo ou se você comprar 
um controle de substituição, este é o menu onde você pode conectá-los juntos. 
  

 

5) CONFIGURAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE IMAGEM 

 

Este menu determina a qualidade e o alcance de sua transmissão ao vivo. 
 

 
 
Na maioria das vezes eu deixo o meu no modo Auto, mas se você tiver um sinal de vídeo ao vivo, 
você pode tentar alterar as configurações aqui usando o botão Personalizar. 
 
Select Channel 
Selecionar um modo de canal diferente pode melhorar seus resultados de transmissão ao vivo, 
basta observar como está estável / instável cada canal e escolher um em conformidade. 
 
Qualidade de transmissão 
Determina a nitidez e clareza da imagem. 
Contudo, esteja ciente de que quanto mais alto for a qualidade da imagem, menor será a 
distância percorrida pelo sinal. 
  
  
  

6) BATERIA DE AERONAVES 

 

Isto onde você pode obter informações relacionadas à sua bateria, como a energia por carga, 
temperatura, a potência restante, como visto em miliampéres horas. 
Você também pode ver o tempo de voo da bateria, quantas vezes foi carregada e pode ver a 
capacidade da bateria que diminui quanto mais você usa e carrega. 



 
  
  

Avisos de bateria criticamente baixos e baixos 

Estas são configurações super úteis, porque eles vão te dar avisos quando sua bateria está 
baixa. 
Eu gosto de ter meu set em 20% e 30%. 
  
  

Configuração avançada> Tempo para descarregar 

 

 

Como são baterias inteligentes, você pode configurá-las para iniciar automaticamente o processo 
de descarga. 
Isso ajudará a melhorar a vida útil da bateria quando não estiver em uso.  
Como padrão adotado, configuramos para 3 a 5 dias. 
  
  

7) CONFIGURAÇÕES GIMBAL 

 



Este menu permite controlar como o gimbal da câmera funcionará. 

 

 

 

Modo Gimbal 

Você tem duas opções: 

  Follow = Este modo significa que a câmera estará sempre estável e manterá o horizonte.  

  FPV (First Person View) = Isto é útil se você quer se orientar com o movimento do 
Drone. Então, quando o Drone se inclina para o lado, o mesmo acontece com a câmera. Isso 
pode dar a sensação de que você está voando. 

  
  

Configurações avançadas 

Este menu permite que você configure 3 configurações diferentes de como deseja que o Gimbal 
funcione. 
 

 
 
Recomendo que você jogue com cada configuração para entender completamente como elas 
funcionam. 



Essencialmente, gosto de ter uma configuração rápida, normal e lenta: 
  

 Configuração 1 = Defini para a velocidade de movimento padrão. 

 Configuração 2 = Defini para que o Gimbal tenha uma velocidade de movimento rápido. Eu 
principalmente uso esta configuração quando estou fotografando fotos para que eu possa colocar 
a câmera no lugar sem perder nenhum momento mágico. 

  

 Configuração 3 = Defini para que o Gimbal tenha uma velocidade de movimento mais lenta. Eu 
gosto de usá-los quando estou filmando para que minhas panorâmicas sejam suaves como seda. 

   

Câmera de centralização 

Este botão irá colocar a câmera no lugar horizontal ou diretamente. 
Se você se lembra eu configurei um atalho para este recurso usando os botões personalizados, 
que são encontrados no menu de configuração. 
  
  

Ativar Limite de Inclinação do Gimbal para Cima 

Ativar isso permitirá que a câmera incline-se além do limite de 30˚. Tenha em mente que você vai 
ver as hélices em suas fotos. 
  

Ajustar o rolo do Gimbal 

Isso permite que você corrija a inclinação do giro se algo estiver errado. 
 

 
 
Isso é útil se você precisar corrigir temporariamente a orientação do seu gimbal se você estiver 
voando, pois pode consertá-lo remotamente sem ter que trazer o Drone de volta para uma 
aterrissagem. 
  
  

Calibração Automática do Gimbal 

Use essa configuração se você tiver algum problema com o gimbal sendo torto ou se o motor 
estiver em funcionamento constante. 
Apenas note que você não pode fazer isso enquanto o Drone está no ar porque tem que tê-lo em 
uma superfície plana. 



8) CONFIGURAÇÕES GERAIS 

Esta seção fornece várias opções de configuração para cache, transmissão ao vivo e informações 
sobre o Drone. 
 

 
 
  

Ativar decodificação de hardware 

Se você tiver problemas de atraso e problemas de congelamento com a transmissão de 
vídeo ao vivo, tente ativá-lo porque ele pode ajudar na transmissão da imagem. 
Basicamente isso ajuda com a capacidade de processamento necessária para decodificar o sinal 
de vídeo ao vivo. 
Portanto, se você estiver usando um dispositivo inteligente mais antigo ou lento, ligue-o porque 
ele também pode ajudar a reduzir o superaquecimento do dispositivo, já que ele não precisará 
trabalhar tanto para decodificar o sinal de vídeo ao vivo que vem do Drone. 
  

Selecione a plataforma de transmissão ao vivo 

É aqui que você pode compartilhar um fluxo de vídeo ao vivo do que a câmera do seu Drone está 
vendo diretamente no Facebook, no WeiBo ou no YouTube. 
 

 



  
  

Mapa de cache em segundo plano 

Isso é super útil! Se você não tiver um dispositivo inteligente conectado à Internet quando estiver 
voando, ative essa opção e carregue os dados do mapa usando o Wi-Fi antes de sair de casa. 
O aplicativo DJI Go salvará os dados do mapa para que, ao chegar ao local em que você está 
voando, você possa ver todas as informações do mapa. 
  

Sistema GEO 

Isso fornece informações úteis sobre as regulamentações e restrições de voo na área. 
  

Configurações gerais> Cache de vídeo 

As configurações aqui determinarão como os arquivos em cache são manipulados. 
 

 
 
O aplicativo DJI Go salva fotos e vídeos de baixa resolução (arquivos proxy) dentro do aplicativo 
para que você possa rever rapidamente as imagens capturadas. 
Isso, claro, ocupa espaço no seu dispositivo inteligente, para que você possa gerenciar 
adequadamente as configurações. 
  

Cache durante o disparo de vídeo 

Se você estiver com problemas de transmissão ao vivo atrasos ou se tiver um dispositivo 
inteligente mais antigo ou um dispositivo que não tenha muito espaço livre, tente desativá-lo para 
melhorar os resultados. 
  

Maior capacidade de cache de vídeo 

Defina isso com base na quantidade de espaço livre que você pode dedicar ao armazenamento 
de arquivos proxy no aplicativo DJI Go. 
Deixo minha capacidade de cache de vídeo definida para 2 GB. 
  
Limpar Cache Automaticamente 
Deixar isso marcado permitirá que o DJI Go App limpe o cache quando você ultrapassar o limite 
definido na configuração acima. 
  
 



Registro de voo 

Inclui dados sobre todos os seus voos 
  

De outros 

É aqui que você pode nomear seu dispositivo e descobrir o modelo e os números de série da 
aeronave. 
  
 
  

9) LADO DIREITO DA TELA 

 

Esta área contém todas as configurações para ajustar a aparência das suas imagens e o formato 
em que serão gravadas. 
 

 
 
 
Indicador do gimbal 
Esta linha é executada de cima para baixo e dá uma ideia de quanto mais a sua câmera pode 
apontar para baixo ou para cima. 
  
Interruptor Vídeo / Foto 
Alterna o modo da câmera entre Foto e Vídeo. 
  
Botão Obturador / Gravação da Câmera 
Tira uma foto no modo de foto ou inicia / para a gravação quando estiver no modo de vídeo. 
  
Botão Reproduzir 
Vamos analisar as imagens que você capturou. 
  
Menu Rápido 
Ajusta as configurações da câmera. 



 

 
 
 
Modo Automático 
Este é um ótimo modo para iniciantes, pois a câmera irá definir automaticamente o ISO e o 
obturador (e a abertura em alguns Drones). 
  
Modo Manual 
Um modo mais avançado que requer que você ajuste o ISO, o obturador (e a abertura em alguns 
drones). 
  
ISO 
Esta configuração ajusta a sensibilidade da câmera à luz. 
Quanto maior o número ISO, mais sensível é a luz da câmera. Mas isso também significa que 
você terá mais ruído / granulação em sua imagem. 
  
Velocidade do obturador 
A quantidade de tempo que o obturador da sua câmera está aberto, o que pode congelar o 
movimento ou sugerir movimento. 
  
Abertura 
Controla a quantidade de luz que atravessa a lente e a desfocagem do seu primeiro plano e plano 
de fundo. 
Essa opção geralmente é encontrada apenas em câmeras de Drone de ponta. 
  
EV (valor de compensação de exposição) 
Quando você está no modo manual, pode ver até que ponto está na recomendação de 
configuração automática. 
Acho isso útil quando estou tentando descobrir quais devem ser minhas configurações quando 
estou no modo manual. 
  
  

Modo de configuração de vídeo (alternar deve ser alternado para o modo de vídeo para ver 
essas configurações) 

 



 

 

  
Tamanho do vídeo 
Aqui você ajusta o tamanho da imagem e a taxa de quadros que deseja gravar. 
  
Formato de vídeo 
Isso determina em qual formato de contêiner de vídeo seus vídeos serão gravados. 
Eu pessoalmente uso o .MOV só porque a Apple desenvolveu este formato e eu uso produtos da 
Apple. 
  
NTSC / PAL 
Este é o local onde você seleciona qual formato de sistema de exibição deseja. 

 PAL é o formato mais comum usado na Europa e em partes da Ásia. 

 O NTSC é o formato mais comum usado na maioria das Américas e do Canadá. 

  
Equilíbrio de branco 
Isto tem a ver com o colorcast de suas imagens e, se definido corretamente, você pode corrigir 
tons de amarelo, vermelho ou azul. 
É isso que faz com que suas imagens pareçam naturais, mais quentes (laranja) ou mais legais 
(azuladas). 
Idealmente, você deseja que os brancos pareçam brancos, para que você ajuste o equilíbrio de 
branco para ajudar a câmera a descobrir isso. 
Basta usar um dos presets como Sunny, Cloudy, etc ... e combiná-lo com as condições climáticas 
e de iluminação nas quais você está voando. 
  
Estilo 
É aqui que você pode ajustar a nitidez, o contraste e a saturação das imagens que está 
capturando. 
Se você fizer alguma edição de pós-produção em seu computador, é altamente recomendável 
gravar suas imagens com configurações simples. 
   
Cor 
Determina como sua câmera processará e renderizará suas imagens. 
Eu tenho o meu definido para D-Log ou None quando no modo de vídeo (isso só depende do 
cenário de gravação) e eu tenho que definir como nenhum em quando no modo de imagem. 
Isso ocorre porque eu gosto de minha mídia original para ser "plana" ou "não editada" desde a 
minha edição no computador. 



  
  

Modo de configuração de foto (alternar deve ser alternado para o modo de foto para ver 
essas configurações) 

 

 

 
Foto 

Um único tiro = tira uma foto de cada vez 
  

HDR Shot (High Dynamic Range) 

As imagens HDR são criadas quando a câmera tira 2 ou mais fotos com diferentes configurações 
de exposição e, em seguida, as mescla. 
Uma imagem HDR lhe dará uma foto com mais informações nos realces (para que os pixels 
brancos não sejam apagados) e mais informações nas sombras (para que os pixels escuros não 
sejam esmagados demais). 
Isso é conhecido como ter uma ampla faixa dinâmica e resultar em uma imagem JPEG mais 
dinâmica e mais vibrante. 
Se você possui software de pós-edição, então eu recomendo que você tente a opção AEB 
discutida abaixo para criar imagens HDR , em vez desta opção, porque os resultados na minha 
opinião são muito melhores. 
  
  

Múltiplo 

Isso levará uma série de imagens de volta para trás e poderá ser útil se você estiver tentando 
capturar uma ação específica e não quiser perdê-la. 
 



 
 
  

AEB (Agrupamento Automático de Exposição) 

Essa configuração é semelhante à configuração HDR acima, mas oferece mais controle sobre a 
imagem HDR final. 
O AEB é útil quando você deseja criar uma foto com muita variação na cena entre as áreas claras 
e escuras. 
Com o AEB habilitado, a câmera escolherá uma exposição e, em seguida, tirará uma foto, e 
imediatamente tirará uma foto que está um pouco superexposta, o que é um pouco subexposta. 
Você então ficará com 3 imagens RAW da mesma cena que você pode carregar no Photoshop ou 
no Lightroom e combiná-las em uma única imagem HDR. 
Esta é a minha maneira favorita de criar imagens HDR. 
  

Tiro cronometrado 

Este modo permite fotografar com um atraso cronometrado, o que pode ser útil se você estiver 
tentando tirar uma selfie e precisar de tempo para colocar o controlador no lugar ou colocá-lo no 
lugar. 
  

Tamanho da imagem 

Esta é a proporção para a captura de fotos.  
  

Formato de imagem 

RAW é considerado um formato sem perdas porque os arquivos são descompactados. 
Isso significa que você obterá todos os dados de imagem da foto com pouco ou nenhum 
processamento direto do sensor da câmera. 
Isso, então, lhe dá muito espaço para brincar no post, como quando se trata de edição e você 
quer resgatar ou restaurar detalhes nos destaques e sombras. 
É importante notar que os arquivos RAW são muito maiores que os arquivos JPEG e podem 
demorar um pouco mais para serem gravados no cartão de memória. 
É por isso que recomendo que você não obtenha os cartões de memória mais baratos e, em vez 
disso, obtenha um com velocidade de leitura / gravação rápida.  
 

JPEG 

No outro lado, os JPEGs são considerados um formato de finalização porque os arquivos são 
muito menores e compactados. 



Isso significa que eles já perderam dados relacionados à imagem, portanto, você terá pouca 
margem de manobra para fazer qualquer edição séria ou recuperação de detalhes. 
  

JPEG + RAW 

Este modo permite capturar suas imagens nos formatos RAW e JPEG. 
A vantagem disso é que você pode ter grandes arquivos RAW originais e arquivos JPEG 
menores. 
Apenas observe ao fotografar neste modo, você ocupará mais espaço em seu cartão de memória 
e levará um pouco mais de tempo para gravar a imagem no cartão, já que está gravando 2 
arquivos diferentes de uma só vez. 
  
  

CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA  

 
Histograma 
Este é o gráfico que mostra o brilho geral de uma cena. Você pode ler mais sobre o que é um 
histograma aqui. 
 

 
 
  
Aviso de 
Sobreposição Isto sobreporá “Zebra Lines” em sua imagem, o que permite que você saiba onde 
sua imagem é mais exposta e onde os dados de pixel são completamente perdidos. 
As linhas da Zebra podem ajudá-lo a obter uma imagem adequadamente exposta, pois basta 
definir as configurações da câmera até não ver muitas linhas da Zebra. 
Isso funciona melhor quando você está fora de casa e não consegue ver totalmente a sua tela 
devido ao brilho e ao brilho do lado de fora. 
Nota: as linhas zebras fornecem apenas um quadro de referência e não serão gravadas nas 
imagens capturadas. 
  
Redução de ruído 3D 
Esta opção ajuda a reduzir a quantidade de ruído ao fotografar. Pode ser útil em situações de 
pouca luz. 
No entanto, algumas pessoas relatam que podem criar artefatos de compactação em imagens 
quando usadas em ambientes claros; portanto, experimente essa configuração para obter os 
melhores resultados. 
   



Legenda de vídeo 
Esta configuração armazenará dados de voo e sincronizará com o vídeo como um arquivo de 
legenda. 
Por isso, se reproduzir o seu vídeo com um leitor que suporte esta funcionalidade, pode obter os 
dados do seu voo automaticamente sobrepostos na imagem. 
  
Anti-Flicker 
Esta configuração deve corresponder à frequência de transmissão do país em que você exibirá 
seus vídeos (NSTC ou PAL). 
NTSC, significa que está definido para 60 Hertz. Se você estiver usando o PAL, deve ler 50 Hertz. 
  
Índice de arquivos 
Refere-se a como os arquivos serão numerados em seu cartão de memória. Eu uso o Reset, mas 
isso é apenas uma preferência organizacional pessoal. 

 Redefinir: Use essa configuração se quiser que o cartão de memória comece a contar imagens 
em 1 depois de formatado. 

 Contínuo: use essa configuração se quiser que o número continue ativo para sempre, mesmo se 
você inserir um novo cartão de memória. 

Isso pode ser útil se você estiver tentando acompanhar as imagens de um projeto. 
  
Grade 
Isso irá sobrepor linhas de grade sobre a transmissão ao vivo para ajudá-lo a compor suas 
imagens para captura. 
Nota: as linhas não serão gravadas nas imagens. 
  
Formatar cartão SD 
Isso apagará completamente seu cartão de memória. Eu gosto de fazer uma reformatação no 
meu cartão antes de cada filmagem, depois é claro que eu copiei minhas imagens da filmagem 
anterior. 
   
Redefinir configurações da câmera 
Isso colocará todas as configurações da câmera de volta ao seu estado padrão. 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) LADO ESQUERDO DA TELA PRINCIPAL 



 

 

  

Decolagem automática 

Este botão irá lançar automaticamente o seu Drone 1,2mt no ar, onde irá pairar no lugar. 
 

 
 
  
 

Vá para casa (auto aterrissagem) 

Este botão irá trazer automaticamente o seu Drone para o seu Home Point e Aterrissar. 
  
  
 



Modos Inteligentes de Voo da DJI 

É aqui que você tem acesso aos modos de vôo inteligente DJI, que oferecem vários recursos de 
voo inteligentes que utilizam tecnologia impressionante de inteligência artificial. 
Confira um vídeo que mostra alguns dos Modos Inteligentes de Voo da DJI em ação. 
 

 
 
 
Active Track 
Nesta configuração, o Drone reconhecerá automaticamente assuntos como pessoas, bicicletas, 
carros ou barcos e depois os seguirá. 
Isso pode ser útil, pois permite que você se concentre em controlar apenas a câmera, sem pilotar 
o Drone. 
 
Toque e voe 
Tudo o que você precisa fazer é tocar em um ponto na tela e o Drone voará automaticamente ao 
longo dessa rota, permitindo que você se concentre em controlar apenas a câmera. 
 
Ponto de Interesse 
É aqui que você pode definir um edifício, objeto ou local específico como o Ponto de Interesse e a 
aeronave irá continuamente circular ou orbitar em torno dele. 
 
Way Points 
Aqui você pode definir vários pontos de GPS, ou Waypoints, e a aeronave voará 
automaticamente para eles enquanto você se concentra em controlar a câmera. 
 
Modo Siga-me 
No modo Siga-me, a aeronave seguirá você automaticamente. 
 
Bloqueio Inicial 
Esta configuração fixa seus controles para serem relativos ao Ponto Inicial. 
Isso permite que você puxe o controle para trás facilmente para trazer a aeronave de volta para 
casa, ou empurre para a frente para voar para mais longe, não importando o caminho que esteja 
enfrentando. 
Este é um recurso super útil se você perder a visão do seu Drone e quiser trazê-lo de volta para 
você. 
 
 



 
Travamento do Curso 
Neste modo, o Drone voará apenas em linha reta (ou curso) mesmo que a orientação do nariz (a 
frente do Drone) esteja voltada para uma direção diferente. 
Ao ativar o Course Lock, os controles serão configurados para serem relativos ao caminho atual 
da sua aeronave. 
Esta navegação fácil permite voar o Drone em linhas retas enquanto você controla a câmera. 
  

 

  

11) DIÁLOGO DO MAPA 

 

Clique na caixa no canto inferior direito da tela para tornar o mapa em tela cheia.  
 

 
 
  

Configuração do Espaço de Aviso 

Esta é a caixa de diálogo onde você pode selecionar quais avisos você deseja exibir para as 
várias classes de espaço aéreo, aeroportos próximos, heliportos, etc. 
  
  

Mapa Central 

Isso centralizará o mapa e mostrará onde está a posição do seu Drone e controlador. 
  

Ícone de bússola 

Isso orientará o mapa para que o norte fique voltado para cima na tela. 
  

Modos de Visualização do Mapa 

Aqui você tem 3 opções de visualização de como o mapa será exibido. 
  

 Padrão = Mostra um mapa ilustrativo com nomes de ruas, rodovias, etc… 

 Satellite = Mostra apenas uma imagem da área circundante sem nomes de ruas ou rodovias. 



 Híbrido = irá mostrar uma mistura dos dois. Você terá nomes de ruas e rodovias sobrepostos na 
parte superior da vista de satélite.  

 

 

  
 12) TELEMETRIA 

 

A telemetria é um fluxo de dados bidirecional que envia dados sobre o voo da sua aeronave até o 
monitor / controlador. 
Esta informação está localizada na linha inferior esquerda da tela. 
 
 

 
 
  
 
D = distância do seu controlador da aeronave 
  
H = Mostra a altura baseada no ponto de decolagem 
  
HS = Isso exibe a velocidade horizontal do Drone 



  
VS = Isso exibe a velocidade vertical do Drone, que é o quão rápido ou lento sua aeronave está 
subindo e subindo 
  
VPS = Esta é a distância até o chão com base nas pequenas câmeras e sensores de sonar sob o 
Drone. Isso é mais útil quando o Drone não está conectado a satélites GPS. 
  
Radar display = Isso mostra o caminho que seu Drone está enfrentando em relação ao Norte. 
Por que o visor do radar é útil? Porque se você perder de vista o seu Drone, mas você sabe qual 
o caminho para o norte, você pode ter uma ideia melhor de qual direção você precisa apontar a 
seta para trazê-lo de volta. 
  
 
  
 

http://fromwhereidrone.com/essential-tips-for-creating-epic-drone-videos/
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