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Drones e a sua aplicação na indústria extrativa



Sobre a Aerisurvey
A Aerisurvey está sediada em Mangualde e é um Operador de Aeronaves não Tripuladas Controladas Remotamente (UAV) 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, indústria extrativa, turismo, 
agricultura, engenharia e geotecnia. Desenvolvida inicialmente em África,  possui neste continente 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 geográficos, através do processo fotogramétrico. 
Expandiu posteriormente os seus serviços ao continente Sul-Americano e Asiático, obtendo a adjudicação do levantamento aéreo do maior recurso mineral 
de areias pesadas do mundo, numa concessão com cerca de 700Km2 no Paraguai e uma outra no Sri Lanka, também para areais pesadas, numa prestação 
de serviços conjunta com consultoria geológica. 

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 integral dos municípios, numa resolução 
superior ao que

A Aerisurvey está dotada de técnicos experientes no ramo dos VANT, com mais de 60 anos de experiência combinada. Pelo facto de os técnicos serem também 
pilotos de aeronaves tripuladas (linha aérea e ultraligeiros), possuem uma cultura de segurança que aplicam em todos os trabalhos aéreos, traduzindo-se em 
operações seguras, com medidas de mitigação eficazes e zero de incidentes em todos os projectos realizados.  

Os pilotos que operam os nossos sistemas aerofotogramétrico de eleição, o Bramor PPX da C-Astral Aerospace e o md1000DG da Microdrones, estão 
qualificados pelos fabricantes para operações 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 Fotogrametria, Fotogrametria Digital e Deteção Remota Aplicada.



Drones - plataforma aérea e sensores acoplados

Plataforma aérea e GCS Sensores acoplados
• Configuração

     - asa fixa (modo de descolagem e aterragem)

     - rotor único (helicópteros)

     - multirotor (2, 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)



Os nossos sistemas

C-Astral Bramor PPX
• Piloto automático Lockeed Martin
• Autonomia de 3.5h e voo BVLOS até 30Km
• GNSS L1/L2 AsteRX-m2 da Septentrio
• Sensor RGB Full Frame de 42Mp com objectiva fixa e 
calibrada Zeiss Sonnar 35mm F2.0, dotada de obturador 
do tipo “leaf shutter”

Microdrones md1000DG
• Sistema “Direct Georeferencing GNSS-Inertial” APX-15 UAV 
da Trimble (applanix). Este sistema funde as vantagens da 
solução PPK, com a posição precisa do sensor, garantindo uma 
georreferenciação sem precedentes em levantamentos aéreos.
 
• Sensor RGB Full Frame de 42Mp com objectiva fixa e calibrada Zeiss Sonnar 
35mm F2.0, dotada de obturador do tipo “leaf shutter”. Este tipo de oburador é o 
mais adequado para fotogrametria aérea, devido ao menor tempo de actuação.  

DJI Matrice 600 Pro
• GNSS L1/L2 AsteRX-m2 da Septentrio.

O AsteRx-m2 é o receptor GNSS para 
veículos aéreos não tripulados mais 
avançado do mercado.

• Sensor RGB Médio Formato Hassel-
blad A6D de 100Mp com objectiva cali-
brada HC 50mm F3.5, dotada de obtura-
dor do tipo “leaf shutter”, e velocidades 
de obturação até 1/4000. 

Objectiva calibrada Pentax 
DFA 55mm F2.8

O Bramor PPX é considerado 
o melhor UAV do mundo na 
classe até 5Kg

• Sensor RGB Médio 
formato de 51Mp 

Objectiva calibrada Pentax DFA 35mm 
F3.5. É considerada uma das melhores 
objectivas para este sistema, com 
baixa distorção periférica e uma nitidez 
extremamente elevada. 



Factores decisivos na seleção 

Sensores RGB acoplados
• Resolução

• Gama dinâmica

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

• 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

• Suporte e assistência 



Processamento
• Pós processamento da 
localização dos eventos

• Alinhamento das imagens 
georreferenciadas 

• Processamento dos dados

Etapas da operação de mapeamento

Planeamento
• 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)

Levantamento aéreo
• Colocação e medição dos 
GCPs (pontos de controlo no 
solo)

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

• Realização dos voos



O nosso Modus Operandi
• GCP´s com tipologias diferentes para uma precisão superior 

• Sobreposição elevada dos fotogramas 

• Captura das imagens em formato raw

• Criação de perfil cromático para cada voo

• Instalação de bases fixas em cada área de levantamento

• Edição integral e individual de cada imagem

• Edição em monitor certificado de acordo com ISO12646

• Duplicação do processamento fotogramétrico para produção do DTM

• Controlo de qualidade em cada etapa do processamento

• Fusão de diversas disciplinas para obter um produto único

• Edição integral e manual da nuvem de pontos

• Utilização até 25 softwares ao longo de todo o processo

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

• Entrega dos relatórios impressos, poster em grande formato de qualidade fotográfica 
e suporte digital em duplicado

DGT 2015Aerisurvey

DGT 2018Aerisurvey

Formato RAW editado

Formato JPEG sem edição



As adversidades no emprego dos drones

Utilização do espaço aéreo
• Integração dos drones no 
tráfego de aeronaves tripuladas 

• Certificação dos drones

• Certificação dos operadores

• Mudança do paradigma 
e aceitação de uma nova 
realidade

Opinião pública
• 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 

Implementação dos dados 
produzidos

• Adaptação a novos métodos 
por parte dos técnicos 

• Introdução de dados com 
formatos e origens diferentes 

• “Síndrome de Gabriela”

“Players”
• Fabricantes 

• Prestadores de serviços



O porquê dos drones serem uma solução
Da novidade à necessidade

Sectores da sociedade que recorrem à utilização dos drones
• Militar 

• Resposta de emergência

• Ajuda humanitária

• Catástrofes naturais 

• Conservação da natureza

• Controlo de doenças

• Cuidados de saúde

• Agricultura

• Previsão meteorológica

• Marítimo

• Gestão de resíduos

• Energético 

• Construção civil

• Desenvolvimento de infraestruturas

• Manufatura e gestão de stocks

• Imobiliário

• Planeamento Urbano

• Transporte aéreo Urbano

• Companhias aéreas

• Telecomunicações 

• Internet

• Actividades ao ar livre

• Turismo

• Entretenimento

• Desporto

• Cinematográfico

• Publicitário

• Varejo

• Seguros

• Combate ao crime

• Alimentar

• Jornalismo

• Entretenimento

• Espacial

• Educação

• Vigilância

• Indústria extrativa

• Posicionamento do sensor

• Obter dados geográficos exclusivos  

• Procedimento (workflow)

• Usabilidade

• Rapidez e automatização

• Repetibilidade

• Segurança

• Custo

• Qualidade



Vantagens de ut i l ização dos Drones na indústr ia extrat iva

• Diversidade de dados geográficos com um único levantamento aéreo   

• Detalhe incomparável, proporcionando maior acuidade nos cálculos

• Densidade de pontos por m3

• Tempo de recolha e entrega dos dados  

• Segurança

• Levantamento de áreas inacessíveis 

• Levantamento sem perturbação das operações 

• Mapeamento baseado em imagens, traduzindo-se numa representação realista do terreno

• Facilidade de descrição dos dados produzidos utilizando o Ortofotomapa de base

• Cobertura de áreas extensas 

• Registo integral de todos os elementos presentes na área de levantamento

• Relação custo/benefício

Fotogrametria (UAV) Aviões tripulados Satélite LIDAR LIDAR (UAV) Agrimensura

Dimensão da Área Pequena a grande Média a grande Média a muito grande Pequena a média Pequena a grande Pequena a média

Procedimento Rápido Lento Muito lento Lento Lento Muito lento

Rapidez Muito rápido Rápido Rápido Lento Rápido Muito lento

Resolução Muito alta Alta Mediana Alta Alta -

Qualidade Muito alta Alta Alta Muito alta Muito alta

Segurança Muito seguro Muito seguro Muito seguro Seguro Muito seguro Risco inerente

Custo Baixo (€) Mais alto (€€€) Alto (€€) Alto (€€) Alto (€€) Alto (€€)

Recomendado Mapas de alta 
resolução

Equipamento 
pesado específico

Áreas de grandes 
dimensões 

Monitorização de 
estruturas Gestão Florestal Pouca informação 

necessária

MAPEAMENTO

Muito alta



Aplicações na indústr ia extrat iva

Prospeção e pesquisa
• Mapeamento de áreas de difícil acesso

• Prospeção geofísica (magnética) 

• Identificação de minerais de alteração de Fe 
e outros minerais de alteração hidrotermal 

• Identificação de elementos geomorfológicos 
favoráveis à instalação de jazigos minerais

• Planeamento da campanha de sondagens 

• Cálculo de recursos & reservas

Exploração mineira
• Orçamentação

• Planeamento

• Cálculo de volumes (corte)

• Gestão de stocks

• Reconciliação

• Monitorização da frente de lavra

• Monitorização das lagoas de rejeitos e fluxos 
dos sedimentos 

• Gestão das reservas

• Cumprimento dos limites de exploração e 
concessão mineira 

• Mapas de declives

• Modelação 3D para elaboração do plano de 
fogo e avaliação antes e depois da detonação 

• Deteção de fugas de gás 

Recuperação ambiental
• Controlo da reabilitação ambiental

• Cálculo de volumes (enchimento)

• Mapas de índices

• Mapas de declives

• Monitorização periódica 

• Identificação de elementos contaminantes 
ópticos em corpos de água

• Reflorestação   



Este projecto foi provavelmente um dos mais exigentes e desafiantes que a Aerisurvey realizou. Colocou à prova a capacidade de trabalho, 
profissionalismo e aptidão para lidar com a entrega de resultados dentro de prazos extremamente reduzidos, tendo em conta o volume e a 
tipologia de dados produzidos. 

Em menos de 60 dias, realizamos os levantamentos, editamos os dados, extraímos a topografia e produzimos os relatórios das 20 pedreiras 
distribuídas de Norte a Sul do País. Algumas destas pedreiras apresentaram um grau de dificuldade elevado, devido à considerável diferença 
altimétrica, mudança abrupta de cotas, difícil acesso aos pontos de controlo no solo, e com a adjuvante dos trabalhos terem sido realizados 
durante os meses de Dezembro e Janeiro, em condições meteorológicas adversas.  

Para se obter uma escala de trabalho de 1:500, foi necessário que os levantamentos aerofotogramétricos tivessem um GSD máximo de 3cm/
px. Porém, na vasta maioria das pedreiras foi obtido um GSD inferior a 2.5cm/px. O erro RMS em todos os levantamentos foi inferior ao GSD, 
o que demonstra a qualidade do equipamento empregue e a metodologia única, distinta e inovadora. 

Levantamento aerofotogramétrico & topográfico de 20 pedreiras em 60 dias
Exemplos práticos 
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Números do trabalho apresentado:

• Área de cobertura do plano de voo: 633ha
• Área processada: 346ha
• Distância de voo: 91.5km
• Tempo de voo: 6:15h
• Número de Voos: 21
• Imagens captadas: 7755
• Sobreposição perpendicular das imagens ao 
plano de voo: 95%
• Sobreposição paralela das imagens ao plano 
de voo: 65%
• Resolução espacial média (GSD): 2.46cm/px
• Número de pontos 3D gerados: 1 295 564 406
• Densidade média de pontos por m³: 270
• Pontos de apoio fotogramétrico: 152
• Ficheiros produzidos: 639 822 (1.74Tb)
• Distância terrestre percorrida: 12 699km
• Bases de apoio topográfico: 40

Dados produzidos:

• Curvas de nível 50cm
• Pontos de cota com diferentes densidades 
• Topografia - Altimetria e Planimetria 
• Dados 3D 
• DSM - Modelo Digital de Superfície 
• DTM - Modelo Digital de Terreno
• Fichas dos pontos de apoio fotogramétrico
• Mapas de declives
• Fotografias aéreas diagonais e terrestres editadas 
• Impressões de mapas 
• Nuvem de pontos - total & terreno 
• Ortofotomapa 
• Vídeos do Modelo 3D & Filmagem Aérea 
• Relatório dos trabalhos com a descrição da técnica 
utilizada, metodologia de trabalho, identificação de 
equipamentos utilizados e componente descritiva 
das condições no terreno. 



Levantamento aerofotogramétrico de concessão mineira
Objectivos
• Produção de ortofotomapa georreferenciado com resolução 
espacial de 7cm/pixel, permitindo escalas de trabalho até 1:1000
• Produção da nuvem de pontos com elevada densidade
• Produção do Modelo Digital de Terreno (DTM) para auxiliar 
a interpretação geomorfológica   
• Produção do Modelo Digital de Superfície (DSM)
• Produção de dados geográficos tridimensionais
• Visualização directa e realista dos limites dos terrenos 
pertencentes à empresa
• Registar as condições actuais para comparação futura

Números do trabalho apresentado:
• Área de cobertura do plano de voo: 2703 hectares
• Área processada: 2000 hectares
• Imagens captadas: 2486
• Imagens processadas: 2473
• Sobreposição perpendicular das imagens ao plano de voo: 85%
• Sobreposição paralela das imagens ao plano de voo: 65%
• RMS error:  X=1.1cm / Y=1.4cm / Z=3.7cm

O levantamento aéreo 
foi antecedido pela 
instalação de 28 pontos 
de apoio fotogramétrico.

Ortofotomapa Modelo Digital de Superfície



Levantamento aerofotogramétrico de pedreiras de Argila
Objectivos

• Produção de ortofotomapa georreferenciado com elevada resolução espacial
• Permitir o rigoroso cálculo de volumes dos stocks existentes
• Obter o volume de enchimento do céu aberto 
• Produção do DTM para o cálculo de reservas
• Registar as condições actuais para monitorizar o avanço da frente de lavra, contemporâneo da recuperação ambiental
• Identificar os taludes com risco potencial de instabilidade
• Visualização directa e georreferenciada dos limites da propriedade, permitindo a confirmação das áreas declaradas
• Produção de conteúdo multimédia para uma divulgação mais acessível entre os vários departamentos da empresa



Nuno Santos

     961287288
     nunosantos@aerisurvey.com
     www.aerisurvey.com


