
"Os caminhos do Século XXI – A observação da Terra e a Informação Geoespacial“

Drones & Engenharia – mapeamento, monitorização e inspeção
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Sobre nós
A AERISURVEY está sediada em Mangualde e é um Operador de Aeronaves não Tripuladas Controladas Remotamente (VANT) e um fornecedor de fotogrametria aérea de alta precisão. Tem
desenvolvido a sua actividade em Portugal junto de entidades públicas e privadas, tais como municípios e empresas na área da exploração de recursos minerais. Em África possui uma larga
experiência no sector mineiro, abrangendo as diversas fases do ciclo de vida das minas a céu aberto, recolhendo imagens aéreas para produção de dados fotogramétricos. Estamos actualmente
em expansão para o mercado Sul-Americano, com a adjudicação do levantamento aéreo do maior recurso mineiro de areias pesadas do mundo, com cerca de 700Km² no Paraguai. Irá ser
porventura o mais extenso levantamento aéreo realizado por uma Aeronave não Tripulada na classe até 5Kg.
Fomos também pioneiros em Portugal a obter autorizações da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) para voo BVLOS (Além da linha de vista)
em zonas de complexidade elevada, para a realização de levantamento aéreo da área total dos municípios.
Somos pilotos de VANTs, Ultraligeiros e de Linha Aérea, com mais de 40 anos de experiência combinada e certificados pelo fabricante do nosso sistema de eleição, o Bramor PPX da C-Astral
Aerospace, para operações fotogramétricas comerciais de alta precisão.
A componente técnica da fotogrametria é revista pelo nosso assessor científico, Eng.º Gil Rito Gonçalves da Universidade de Coimbra, onde leciona as disciplinas de Topografia, Fotogrametria
Digital, Deteção Remota e Modelação 3D. É autor de mais de 80 publicações em livros, revistas e conferências nacionais e internacionais.



O porquê dos drones serem uma solução em diversas áreas da engenharia

• Posicionamento do sensor

• Procedimento

• Usabilidade

• Rapidez e automatização

• Repetibilidade 

• Segurança

• Custo

• Qualidade
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Mapeamento Monitorização Inspeção

• Posicionamento do sensor

• Obter dados geográficos 
inexistentes   

• Procedimento (workflow)

• Rapidez e automatização

• Segurança

• Custo

• Qualidade 3



As adversidades no emprego dos drones

• Mediatização dos exemplos 
negativos

• Criação de debates e 
discussões nunca antes 
assistidas em relação a 
direitos de imagem e 
invasão de privacidade, com 
conotação exclusiva aos 
drones

• Entidades privadas
• Adaptação a novos 

métodos por parte 
dos técnicos 

• Introdução de dados 
com formatos e 
origens diferentes 

• Entidades públicas 
(municípios)

• “Síndrome de 
Gabriela”

Utilização do espaço 
aéreo

Opinião pública Implementação dos 
dados produzidos

• Integração dos drones no 
tráfego de aeronaves 
tripuladas 

• Certificação dos drones

• Certificação dos 
operadores

• Mudança do paradigma e 
aceitação de uma nova 
realidade
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Os sistemas que compõem os drones e o que os diferencia 

Plataforma aérea e GCS Sensores acoplados

• Configuração

• asa fixa (modo de descolagem e aterragem)

• multirotor (4, 6, 8, 12, 16 rotores)

• vtol (“vertical take off & landing”) 

• Peso máximo à descolagem e “Payload”

• Autonomia de voo

• Alcance das comunicações

• Redundância dos diversos componentes

• Programa de planificação e gestão do voo 

• RGB 

• sensores com diferentes tamanhos e tecnologias 

• objectivas fixas ou intermutáveis

• objectivas com distância focal fixa ou variável (zoom)

• Multiespectrais 

• Hiperespectrais

• Térmicos

• Detectores de gás

• Lidar

• Detectores de sinal GSM (busca e salvamento)
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Os nossos sistemas e o porquê da escolha

Sensores RGB acoplados

 Tamanho do sensor (pixel pitch, motion
blur, Difração)

 Resolução

 Gama dinâmica

 Performance em ISO elevado

 Tipo obturador

 Velocidade do obturador

 Captura em formato raw

 Tipo de objectiva

Sistema GNSS incorporado

 Modo PPK

 DG (Direct Georeferencing)

Plataforma aérea

 Segurança

 Autonomia de voo

 Alcance das comunicações

 Estabilidade de voo

 Fiabilidade

 Programa de planificação e gestão de 
voo



As etapas da operação de mapeamento

• Colocação e medição dos 
GCPs (pontos de controlo no 
solo), usando a rede de 
apoio topográfico 
(preferencial)

• Estabelecer uma base GNSS 
dentro do perímetro do 
plano de voo (preferencial)

• Realização dos voos

• Pós processamento da 
localização dos eventos

• Alinhamento das imagens 
georreferenciadas 

• Processamento dos dados

Planeamento Levantamento aéreo Processamento

• Identificação dos objetivos

• Definir a solução

• Reconhecimento de campo 

• Plano de voo

• Autorizações de voo pela 
ANAC e de recolha de 
imagens pela AAN (se 
necessário)
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O Nosso Modus Operandi

• GCP´s com tipologias diferentes para uma precisão superior 

• Sobreposição elevada dos fotogramas 

• Captura em formato raw

• Edição integral e individual de cada fotograma

• Controlo de qualidade em cada etapa do processamento

• Edição integral e manual da nuvem de pontos

• Utilização de câmeras de alta resolução acopladas a objectivas 
calibradas metricamente em intervalos regulares



Aplicações resultantes do mapeamento
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Vantagens
Mapeamento de municípios 

 Resolução  
 Qualidade 
 Tempo de entrega
 Custo
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Vantagens
Mapeamento de minas e pedreiras a céu aberto 

 Diversidade de dados geográficos   
 Detalhe incomparável, proporcionando maior 

acuidade nos cálculos
 Tempo de recolha e entrega dos dados  
 Segurança
 Levantamento de áreas inacessíveis  
 Representação realista do terreno
 Cobertura de áreas extensas 
 Relação custo/beneficio 
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Obrigado
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