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Nuno Santos
Fundador e CEO

É fundador da Aerisurvey e um 
geólogo com mais de 17 anos de 
experiência no ramo operacional 
da gestão de recursos minerais 
e direção técnica de minas a céu 
aberto, tendo integrado diversos 
projetos na Europa, América do Sul , 
Ásia e África. 

Nos últimos 25 anos desenvolveu 
a ver tente fotográf ica e o ramo dos 
Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANT), através do aeromodelismo, e 
desde 2015 dirigido exclusivamente 
à ver tente comercial. Em 2017 
fundou a Aerisurvey, em 2018 obteve 
a cer tif icação de piloto operador 
de VANT de asa f ixa de longo 
alcance e em 2019 de multirotor 
de alta precisão. É também Piloto 
de Ultraligeiros (MEA-G3) com 
a qualif icação de radiotelefonia 
Internacional.

Daniel Castro
Director Técnico 

Daniel Castro é actualmente piloto 
cer tif icado de VANT de asa f ixa de 
longo alcance, assim como Piloto 
de Linha Aérea. É licenciado em 
Ciências Aeronáuticas e possui 
também formação académica no 
ramo da eletrónica e comunicações. 
Lecionou curso teórico de PPA e 
ULM e possui vasta experiência de 
mais de 25 anos de aeromodelismo, 
desenvolvendo e construindo os 
próprios sistemas de telemetria , 
adjuvado pela experiência na área 
da automação de sistemas. 

Jacob Deysel
Director de Negócios 
Internacionais

Licenciado em Engenharia de 
Minas e com um MBA em Gestão 
e Administração de Empresas, 
é um executivo experiente e 
empreendedor, com mais de 20 anos 
de experiência em cargos de Direção 
e Administração.Fundou em 2012 a 
Minerals Plus International , sediada 
em Dublin e com empresas parceiras 
na África do Sul , Moçambique e 
Botswana. Possui uma rede de 
contactos internacional ímpar, fruto 
da proximidade à bolsa de Valores 
de Londres e aos seus investidores. 
Trabalhou em empresas como a 
Rio Tinto, BHP Bill ington, Kenmare 
Resources, Gold Fields, UEC, entre 
outras. 

Gil Gonçalves
Assessor Científico

Gil Rito Gonçalves é licenciado em Engenharia 
Geográf ica e doutorado em “Sciences 
de l ’Information Geographique” pela 
Universidade de Paris-Est Marne-la-Vallee 
(França). Actualmente é Professor Auxiliar 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, onde leciona as 
disciplinas de Topograf ia , Fotogrametria 
Digital , Deteção Remota e Modelação 3D 
. Nos últimos 10 anos tem-se dedicado 
às áreas da Fotogrametria e Deteção 
Remota incidindo a sua investigação sobre 
a extracção de informação geoespacial 
a par tir de imagens obtidas a par tir de 
sensores colocados em plataformas, tanto 
aéreas (tripuladas e não-tripuladas) como 
espaciais e à consequente Modelação 2D/3D 
dos dados geoespaciais e sua integração 
em problemas de Monitorização Ambiental. 
É autor de mais de 80 publicações em 
livros, revistas e conferências nacionais e 
internacionais. 

 A  nossa equipaSobre a Aerisurvey
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 prospeção e 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 geográficos, através do processo fotogramétrico. Na senda 
de expandir os seus serviços a outros continentes, apostou no 
mercado Sul-Americano, obtendo a adjudicação do levantamento 
aéreo do maior recurso mineiro de areias pesadas do mundo, numa 
concessão com cerca de 700Km2 no Paraguai. Foi 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. 

A Aerisurvey está dotada de técnicos experientes no ramo dos VANT, 
com mais de 40 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, revelando-se desde o planeamento de 
voo, até á tomada de decisões em situações adversas, 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.

 O nosso processo

 Seleção de cl ientes



around the World

Ireland
Parceria com MPI

Angola
Trabalhos de fotogrametria aérea 

para empresas mineiras 

São Tomé 
Mário Beirão 

South Africa
Parceria com MPA

Zambia

Botswana
Trabalhos de fotogrametria aérea 

para empresas mineiras 

Zimbabwe
Trabalhos de fotogrametria aérea para 

empresas mineiras 

Mozambique 
Trabalhos de fotogrametria aérea para empresas mineiras 

Portugal
Trabalhos de fotogrametria aérea para empresas 

públicas e privadas 

Brasil
Paulo Faria

Chile
Kike Henrique

Trabalhos de fotogrametria aérea 

para empresas mineiras 

Paraguai
Trabalhos de fotogrametria 

aérea para empresas mineiras 

Projects & Network

Sri Lanka
Trabalhos de fotogrametria 

aérea para empresa mineira 



VANTAGENS

1 Segurança

A segurança é um dos valores 
chave da Aerisurvey e os nossos 
serviços reduzem drasticamente 
o r isco dos métodos tradicionais 
de levantamento,  pois el imina 
a necessidade do acesso a 
áreas de maior r isco,  incluindo; 
bancadas,  pi lhas de secagem, 
lagoas,  lamas,  taludes,  material 
movediço,  etc.

Al iado à qual idade dist inta 
dos produtos que dispomos,  a 
Aerisurvey oferece aos nossos 
cl ientes uma excelente relação 
preço/qual idade,  não só em 
comparação com os métodos e 
tecnologias tradicionais ,  mas 
também em comparação com 
os nossos concorrentes neste 
domínio.

2 Serviço 
personal izado 3 Custo de aquisição 

de dados

Entendemos que cada projeto é 
único,  e  como tal ,  oferecemos 
aos nossos cl ientes uma ampla 
gama de soluções sob medida, 
através da nossa experiência 
diversif icada.  O empenho e 
o prof issional ismo da nossa 
equipa são comuns a todos os 
projetos,  independentemente da 
dimensão e da especif ic idade,  e 
estaremos sempre determinados 
a encontrar  a solução apropriada 
a cada projeto.

Uti l izando equipamentos e software 
de últ ima geração,  a Aerisurvey 
pretende permanecer na vanguarda do 
desenvolvimento através da adopção 
das mais recentes tecnologias, 
oferecendo produtos e serviços 
diversif icados que satisfaçam as 
necessidades dos nossos Cl ientes. 
Ut

A Aerisurvey investe constantemente 
em formação técnica e tecnológica 
para tornar o processo completo de 
planeamento,  execução e anál ise mais 
ef iciente e económico. 
Somos fascinados pelo detalhe, 
qual idade,  custo e segurança.  Estes 
valores não são negociáveis ,  mas 
sim a base para resultados sól idos e 
relacionamentos duradouros com os 
nossos cl ientes.

Na Aerisurvey acreditamos que uma 
relação de confiança só pode ser 
estabelecida com base na integridade e 
pr incípios ét icos. 
Os nossos relacionamentos são 
baseados nesses pr incípios e todos os 
dados e compromissos são tratados 
com a máxima confidencial idade. 

VALORES
Inovação IntegridadeQualidade, Segurança e 

Eficiência  

A nossa visão é desenvolver de forma sustentável  a oferta de serviços,  através da inovação contínua 
e em simultâneo com o progresso tecnológico,  que suportados pelos métodos cientí f icos nos permita 
obter  dados geográficos e imagens da mais alta qual idade ao menor custo.

VISÃO

Monitor ização da erosão costeira -  2017
Cálculo da Biomassa -  2017



Porquê escolher a Aerisurvey?
Somos uma equipa experiente e conhecedora da real idade 
industr ial  com a mais alta reputação prof issional ,  a l iada 
ao conhecimento técnico das áreas base em que esta 
tecnologia se fundamenta.  Cr iamos assim uma fusão que 
nos diferencia dos nossos concorrentes. 

4 5 Qualidade 
espectral

“A fotogrametria realizada através dos VANT é o método mais rápido para produzir produtos de maior qualidade, mais fidedignos e diversificados com 
validade legal. A oferta de serviços da AERISURVEY custa várias vezes menos do que o levantamento topográfico terrestre ou aéreo devido à 
automatização do processo com trabalhos de campo limitados e sem a necessidade de recorrer a serviços aéreos dispendiosos.” 

Nuno Santos, Fundador e CEO 

Disponibi l idade 
de dados

Precisão6

 🛩 • Soluções de levantamento com a máxima segurança
 🛩 • Soluções flexíveis e sob medida
 🛩 • Experiência prática que oferece soluções práticas
 🛩 • Resolução, precisão e qualidade de classe mundial
 🛩 • Prestação de serviços rentável e eficiente

7 8 Sistemas ut i l izadosResolução espacial Prof iciência 
e dedicação9

Somos a única empresa em Portugal  com soluções 
de levantamento aéreo de escala regional ,  real izados 
com recurso a VANT,  oferecendo resoluções superiores 
quando comparadas com os meios tradicionais 
de aeronaves tr ipuladas.  Os nossos sensores,  são 
cal ibrados metr icamente antes de cada operação, 
garantindo a qual idade e os parâmetros necessários 
para a homologação dos produtos resultantes. 

A aquisição de dados através 
de métodos convencionais , 
geralmente representa um tempo 
de espera considerável ,  ao qual 
se adicionarmos a ut i l ização de 
fotogramas de voos efetuados em 
datas bastante anter iores ao pedido 
dos cl ientes,  resultam em produtos 
que desde o dia da aquisição já 
estão desatual izados.  A Aerisurvey, 
pela tecnologia que ut i l iza ,  com uma 
metodologia célere e comprovada, 
real iza o levantamento,  processa 
os dados e entrega os resultados 
em tempo recorde,  sempre com a 
garantia da máxima qual idade. 

Os dados obtidos usando a tecnologia 
tradicional  são captados a alt i tudes 
elevadas,  os quais geralmente requerem 
correções radiométr icas que podem 
afetar  a qual idade.  A Aerisurvey,  efetua 
os voos a baixa alt i tude (50 -  600 m) e os 
fotogramas não requerem tal  correção, 
permit indo uma qual idade espectral  e 
f inal  muito superior.

Sabemos que a precisão da informação 
é um fator decisivo para a indústr ia. 
Para a Aerisurvey é um meio de 
diferenciação,  pois é simplesmente 
não negociável .  A Aerisurvey fornece 
soluções que passam por r igorosos 
padrões de controlo em todas as fases 
do projecto,  quer seja na recolha dos 
dados,  no processamento ou na edição, 
garantindo deste modo que o produto 
f inal  seja entregue apenas se cumprir  o 
r igor e os intervalos de confiança pré-
estabelecidos. 

A elevada resolução espacial  é 
hoje em dia um factor comercial 
bastante ut i l izado pelos prestadores 
de serviços fotogramétr icos e pela 
indústr ia em geral .  Porém, uma 
resolução elevada não signif ica uma 
qual idade elevada.
Uma pesquisa mais cuidada ao t ipo 
de sensor e object ivas que a vasta 
maioria das empresas ut i l iza ,  revela o 
uso de equipamento de classif icação 
infer ior,  cr iado para f ins amadores, 
que resultam em produtos de elevada 
resolução,  mas baixa qual idade. 

A Aerisurvey só ut i l iza sensores 
de 35mm e de médio formato,  com 
objectivas cal ibradas metr icamente,  
possibi l i tando obter  resoluções de 
0 ,1cm/pixel  e  sempre com a mais alta 
qual idade que a tecnologia actual 
permite. 

Os sistemas que a Aerisurvey ut i l iza , 
são considerados os melhores do mundo 
na sua categoria ,  não apenas pela 
qual idade dos sensores,  mas também 
pela segurança e f iabi l idade de todo o 
sistema,  com provas dadas na Indústr ia 
há mais de 10 anos e com 120.000 
horas acumuladas de operações sem 
incidentes. 
A confiança depositada no nosso sistema 
de longo alcance para levantamentos 
regionais ,  o Bramor PPX da C-Astral ,  é 
comprovado pelo seu uso mil i tar  pelas 
forças da NATO. A C-Astral  é  uma empresa 
de referência mundial  no ramo dos VANT, 
e escolheu a Aerisurvey para distr ibuidor 
em Portugal  e na Áfr ica do Sul ,  pela 
qual idade do trabalho que apresentamos 
e por sinónimo de excelência ao qual  se 
identif icam.  

A equipa da AERISurvey integra 
prof issionais altamente qual i f icados 
com mais de 90 anos de experiência 
combinada nas diferentes discipl inas 
envolvidas na oferta de serviços 
fotogramétr icos,  com um registo 
ímpar que nos permit iu conquistar 
em cada cl iente o nosso melhor 
al iado para a divulgação dos nossos 
serviços.  O profundo conhecimento da 
indústr ia ,  a  permanente inter locução 
com as empresas públ icas,  o 
conhecimento técnico dos VANT,  do 
processo fotogramétr ico,  do meio 
aeronáutico,  da componente fotográf ica, 
em conjunto,  capacitam a AERISurvey 
em desbloquear os desafios propostos 
aos e pelos nossos cl ientes,  com uma 
oferta de soluções exclusivas,  sempre 
com a mesma qual idade inexcedível . 

Os sistemas das aeronaves não tr ipuladas,  assim como os 
sensores que ut i l izam, foram criter iosamente selecionados 
com base na qual idade máxima existente no mercado,  e 
considerados “State of  the Art”  na sua categoria.  Deste 
modo,  a escolha em empresas como a C-Astral  Aerospace, 
Lockeed Mart in ,  Hasselblad,  Microdrones,  Tr imble, 
Applanix ,  Zeiss,  Septentr io ,  entre outras,  são a prova da 
nossa f i losofia ,  e  uma garantia que o produto e o serviço 
entregue ao cl iente apresenta uma qual idade inexcedível .

Mapa de decl ives em área mineira -  2018



Aplicações (Fotogrametr ia)

A Fotogrametr ia de curto alcance é o processo pelo qual 
a câmara está muito próxima do sujeito.  A Aerisurvey 
ut i l iza cabeças panorâmicas com rotor integrado de alta 
precisão,  de modo a que a sobreposição das imagens 
seja r igorosa.  Com este t ipo de fotogrametr ia ,  podemos 
produzir  modelos 3D e nuvens de pontos,  os quais são 
usados para modelação e medição de estruturas de 
engenharia ,  edif íc ios,  terraplenagens,  pi lhas de material , 
arqueologia ,  arquitetura,  etc.
A apl icação da Aerisurvey inclui  modelação 3D e 
medições nos seguintes campos:
 
 🛩 •  Edif íc ios e áreas Industr iais 
 🛩 •  Estruturas de engenharia 
 🛩 •  Cenários forenses e acidentes
 🛩 •  Trabalhos de movimentação de terras 
 🛩 •  “Stocks” de material  em Minas e Pedreiras

 

Outras 
aplicações

Fotogrametria de 
Curto Alcance

Aplicações para prospeção e pesquisa
A Aerisurvey produz dados geográficos, tais como o Modelo Digital de 
Superfície  (DSM), o Modelo Digital de Terreno (DTM) e a Nuvem de Pontos,  
que auxiliam a planificação dos levantamentos geofísicos e cartográficos 
e fornecem à equipa de prospeção uma ferramenta fundamental para 
analisar as características geomorfológicas da superfície. É possível 
também a extração da cartografia em formato dxf para integração dos 
dados em programas específicos de engenharia e/ou geologia. 

Aplicações no planeamento 
da exploração mineira 

Os dados geográficos resultantes do processo fotogramétrico de alta 
precisão e resolução produzidos pela Aerisurvey, tem inúmeras aplicações 
e é particularmente útil no planeamento e controlo, inclusive e apenas 
citando alguns:
 🛩 •Orçamentação
 🛩 •Cálculo de volumes 
 🛩 •Reconciliação
 🛩 •Acompanhamento da frente de lavra em céus-abertos
 🛩 •Controlo de recursos / reservas
 🛩 •Cumprimento dos limites de exploração e concessão mineira
 🛩 •Controlo da reabilitação ambiental
 🛩 •Mapas de índices

Aplicações para engenharia
Além da aplicação directa dos dados geográficos mais comuns, tais como 
o Modelo Digital de Superfície  (DSM), o Modelo Digital de Terreno (DTM) 
e a Nuvem de Pontos, a Aerisurvey tem a tecnologia para aplicações 
específicas na área da engenharia. Aqui apresentam-se alguns exemplos 
de soluções de inspeção e controlo:
 🛩 •Inspeções térmicas
 🛩 •Inspeções de telhados e coberturas sem os riscos inerentes
 🛩 •Inspeções periódicas da linha elétrica
 🛩 •Inspeções pós-evento, como inundações, brechas, etc
 🛩 •Controlo da erosão
 🛩 •Inspeções periódicas da linha costeira   
 🛩 •Ferrovias e obras viárias
 🛩 •Trabalhos especiais de construção (pontes, drenos, condutas, 

linhas de transmissão, barragens, etc.)
 🛩 •Comparação das condições de um local ou de uma estrutura ao 

longo do tempo
 🛩 •Recolha de dados a uma distância segura em ambientes perigosos
 🛩 •Modelo 3D de edifícios e construções para análise de conservação 

e/ou restauro
 🛩 •Inspeção de barragens  

                 Outras aplicações
 🛩 •Conservação do património ambiental
 🛩 •Silvicultura
 🛩 •Arqueologia
 🛩 •Planeamento e ordenamento do território 

 🛩 •Mapas de índices para  
 🛩 agricultura 
 🛩 •Gestão pecuária

Segurança e gestão de riscos
 🛩 •Monitorização remota da estação, como infiltração de água e 

vedações
 🛩 •Inspeção da área da concessão mineira para deteção de atividades 

extrativas ilegais e de construções ilícitas 
 🛩 •Gestão de desastres e planeamento de recuperação: Mapear 

o risco específico da área do ponto de vista ambiental, 
equipamentos, pessoas e outras vulnerabilidades do local

Ortofotomapa de per ímetro urbano com GSD de 4cm/pixel  -  2017



Tabelas comparativas

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 Mediana

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

Fotogrametria LIDAR Inspeção Directa

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

Procedimento Rápido Lento Muito lento

Usabilidade Muito fácil Difícil fácil

Rapidez Muito rápido Lento Muito lento

Qualidade Muito alta Muito alta Baixa

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

Recomendado       Área externa grande       Área interna pequena -

LEVANTAMENTO INDUSTRIAL - INSPEÇÃO

Ortofotomapa de área mineira com GSD de 2 ,6cm/pixel  -  2016

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 
Hasselblad A6D de 100Mp com 
objectiva calibrada HC 50mm F3.5, 
dotada de obturador do tipo “leaf 
shutter”, e velocidades de obturação até 
1/4000. 

Objectiva calibrada Fujifilm 
GF 63mm F2.8

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

• Sensor RGB Médio 
formato de 50Mp 

Objectiva calibrada Fujifilm GF 45mm 
F2.8. É considerada uma das melhores 
objectivas para este sistema, com 
baixa distorção periférica e uma nitidez 
extremamente elevada. 



“Case studies”
Extrato do ortofotomapa existente no 

Município X, à escala 1:2000. 
Extrato do ortofotomapa fornecido pela 
Aerisurvey à escala 1:2000 & 6,5cm/px. 

Extrato do ortofotomapa fornecido pela 
Aerisurvey à escala 1:500 & 6,5cm/px. 

Extrato do ortofotomapa existente no 
Município X, à escala 1:500. 

Resolução standard 
para levantamento 
integral dos Municípios 
A escala 1:2000 apresentada neste exercício, 
é a escala máxima que a vasta maioria dos 
municípios possui e utiliza nos diversos 
departamentos e serviços. Saliento que a 
qualidade dos ortofotomapas é variável de 
município para município, apesar da escala 
ser supostamente a mesma. A resolução que 
suporta esta escala ronda os 10cm a 11cm/
px. 
O extrato do ortofotomapa da Aerisurvey, 
representa o produto base disponibilizado aos 
municípios, com uma resolução de 6,5cm/px, 
que pode chegar a 8,5cm/px em concelhos 
com diferenças altimétricas elevadas, mas 
ambas as resoluções permitem trabalhar com 
escalas até 1:500. Quando observamos as 
imagens, a diferença na qualidade é evidente, 
não só no detalhe mas no desvio da cor, pois 
além de ser praticamente impossível aos 
municípios analisarem uma área à escala 
1:500, a interpretação de dados, como por 
exemplo o cadastro, facilmente se depreende 
que o erro de identificação é premente, 
sobretudo em zonas urbanas. 
Outra questão que este comparativo 
equaciona, é a produção da cartografia 
obtida com base nas resoluções e detalhe 
que os ortofotomapas aqui elucidam, pois 
os mesmo são produzidos, não só, mas 
também com base nos mesmos dados 
geográficos recolhidos aquando do voo 
aerofotogramétrico.  

Or tofotomapas para Municípios
Actualmente,  a maioria dos Municípios Portugueses estão munidos de ortofotomapas à escala 1:10.000 e 1:2.000,  com 
resoluções entre os 50cm/pixel  e  os 10cm/pixel ,  e  que servem de apoio aos Planos Diretores Municipais (PDM),  entre outros 
serviços disponibi l izados aos munícipes.  Contudo,  ao longo dos últ imos 16 anos de diálogo e interação com inúmeras Câmaras 
Municipais de Norte a Sul  do País ,  constatamos que para certos departamentos,  nomeadamente Urbanização e Edif icação,  SIG 
e Gabinete Florestal ,  e  de uma forma quase general izada,  estas resoluções são escassas para algumas apl icações,  com maior 
impacto no cadastro e no l icenciamento urbano.
Sabemos também que o fornecimento deste t ipo de dados geográficos é actualmente fornecido,  quase na íntegra,  por empresas 
que recorrem a aeronaves tr ipuladas,  dotadas de equipamentos dispendiosos,  alguns obsoletos,  instalados em plataformas 
aéreas com custos de manutenção elevados.  Porém, o di lema que estas empresas enfrentam é de natureza operacional ,  e 
prende-se com o facto de as aeronaves tr ipuladas não poderem sobrevoar a baixas alt i tudes,  por questões de segurança e de 
rentabi l idade,  resultando em dados geográficos com baixa resolução para certos f ins,  e  por vezes,  com escassa sobreposição 
lateral  dos fotogramas,  resultando em alguns casos numa incorreta ortorret i f icação.  Apesar de termos observado pontualmente 
algumas áreas confinadas com resoluções na ordem dos 7cm/px,  julgamos que a resolução de 10cm/px que alguns Municípios 
possuem, contemplando apenas as zonas urbanas,  será porventura a resolução máxima que a actual  tecnologia existente nas 
aeronaves tr ipuladas,  permite oferecer.
Um dos principais objet ivos da Aerisurvey é af irmar-se no panorama nacional  como uma alternativa credível  às empresas 
que ut i l izam a tecnologia tradicional  instalada em aeronaves tr ipuladas,  com destaque nos levantamentos aéreos de escala 
regional ,  com enfoque nos Municípios.  Para o efeito ,  a Aerisurvey recorre às aeronaves não tr ipuladas de longo alcance, 
dotadas de sensores de alta resolução e lentes cal ibradas metr icamente,  com capacidade de produzir  dados geográficos,  tais 
como ortofotomapas,  com uma resolução (GSD) ímpar de 6 ,5cm/pixel  a 8 ,5cm/pixel ,  e  não apenas nas zonas urbanas,  mas 
sim abrangendo a área integral  de todo o concelho.  
As vantagens oferecidas neste serviço,  já  foram abordadas nas páginas anter iores,  tais como a resolução superior,  tempos 
reduzidos de entrega dos dados processados,  dados actuais ,  qual idade de imagem inexcedível ,  precisão,  ortorret i f icação 
exemplar como resultado da elevada sobreposição lateral  e  longitudinal  dos fotogramas,  custo f inal ,  entre outras. 
Além da cobertura integral  dos concelhos,  também real izamos levantamentos aéreos de menores dimensões,  no caso de 
projetos pontuais que o Município necessite ,  tais como obras públ icas,  loteamentos urbanos,  modelação 3D de centros 
histór icos,  mapa da rede de saneamento,  etc.  Para estes projetos,  oferecemos resoluções superiores entre 1 ,0cm/px e os 
4cm/px.  Para f ins arquitetónicos e/ou arqueológicos,  ut i l izamos também a técnica da fotogrametr ia de curto alcance e de 
elevada resolução espacial ,  na ordem dos 0,1cm/px.  Nos exemplos seguintes disponibi l izamos algumas imagens comparativas 
e que elucidam a qual idade dos ortofotomapas que a vasta maioria dos municípios possui  e a qual idade que a Aerisurvey já 
forneceu a alguns Municípios Portugueses. 



Levantamento integral do 
Município do Barreiro
Objectivos
• Produção de ortofotomapa georreferenciado com uma 
elevada resolução espacial de 7.1cm/pixel, permitindo 
escalas de trabalho até 1:500
• Dotar o Município do Barreiro de um leque de ferramentas 
ímpares para a interpretação geomorfológica
e topográfica do concelho. 
• Produção da nuvem de pontos com elevada densidade
• Produção do Modelo Digital de Terreno (DTM)
• Produção do Modelo Digital de Superfície (DSM)
• Produção de dados geográficos tridimensionais
• Registar as condições actuais para comparação futura

Extrato do ortofotomapa fornecido pela Aerisurvey à escala de 1:1000 & 4cm/px. 

Extrato do ortofotomapa fornecido pela Aerisurvey à escala de 1:250 & 2cm/px. 

Nota: Este trabalho foi realizado em 2017, com os 
sensores da geração tecnológica anterior. 
Com a actualização dos sistemas que a Aerisurvey 
procedeu recentemente, aplicando um dos valores 
basilares, a Inovação constante, actualmente é 
possível fornecer uma qualidade superior, mantendo o 
mesmo GSD.

Resoluções à medida 
Neste trabalho, a resolução pretendida 
pelo Município foi mais elevada, de modo 
a satisfazer o detalhe necessário para um 
projecto de construção, com a respetiva 
extração da cartografia de pormenor da zona 
de estudo. 
Foram produzidos dados fotogramétricos 
com resoluções desde os 4cm/px para o 
perímetro urbano, a 2cm/px para o centro 
histórico. Para a modelação 3D do centro 
histórico, foram realizados voos cruzados 
e orbitais com diferentes inclinações do 
sensor, mantendo uma elevada resolução e 
sobreposição dos fotogramas. O resultado 
obtido atingiu um nível de detalhe sem 
precedentes, o qual foi também utilizado para 
promoção turística através da divulgação em 
formato mp4.

Com estes valores de resolução espacial 
(GSD), é possível analisar os dados 
geográficos à escala 1:100. Por vezes estas 
resoluções são utilizadas na cartografia de 
redes de saneamento, ou outros projetos 
que requerem uma precisão superior, pois 
a mesma está intrinsecamente relacionada 
com a dimensão do pixel. 

O levantamento aéreo foi 
antecedido pela instalação 
de 35 pontos de apoio 
fotogramétrico, que servirão 
de rede topográfica do 
concelho do Barreiro. 
Exemplo da ficha de um ponto 
de apoio fotogramétrico:

Números do trabalho apresentado:
• Área de cobertura do plano de voo: 5120 hectares
• Área processada: 3539 hectares
• Distância de voo total: 415 Km
• Tempo de voo total: 5:38h
• Número de Voos: 4
• Imagens recolhidas: 5625
• Imagens processadas: 4145
• Sobreposição perpendicular das imagens ao plano de voo: 85%
• Sobreposição paralela das imagens ao plano de voo: 65%
• RMS error:  X=3.2cm / Y=4.2cm / Z=13.8cm 
O trabalho foi desenvolvido no Município do Barreiro em 2019, incluindo voos e 
processamento. A área selecionada para o levantamento aéreo teve como base 
o limite das freguesias que constituem o concelho, ao qual foi adicionado um 
“buffer” para que a aerotriangulação junto dos limites mantivesse a mesma 
consistência e fiabilidade. A área coberta foi de 51.198Km2, porém, para 
processamento foram contemplados 35.391Km2, após a dedução da área afecta 
à superfície de água. A resolução espacial média obtida do ortofotomapa (GSD) 
foi de 7.10cm/pixel, garantindo uma escala de trabalho até 1:500 e de 1:1000 
para impressões de alta resolução. Os voos foram realizados com uma altura 
absoluta de 500m AGL. De salientar o excelente RMS para o GSD obtido. 

Serviços de Aerofotogrametria

Pontos de Apoio Fotogramétrico

Levantamento Aerofotogramétrico

Município do Barreiro 
GSD: 7.10cm/px

Aerisurvey, Lda

Localização do ponto de apoio fotogramétrico

Ponto ID Coordenadas
ETRS89 - TM06

M =

P =  

Cota =   

GCP9
-79616,280

-116507,097

8,371

Notas:  



Ortofotomapa Modelo Digital de Terreno (DTM) 

O impacto da atividade humana na exploração 
dos recursos naturais, tem porventura na 
indústria mineira o seu maior expoente, 
através da alteração da superfície terrestre. 
A tecnologia empregue para registarmos 
e monitorizarmos essas mudanças, tem 
evoluído exponencialmente nos últimos anos, 
e talvez a mais disruptiva seja a utilização dos 
VANTs, vulgo drones, oferecendo vantagens 
únicas, já abordadas anteriormente, das 
quais se destacam a celeridade da coleta 
dos dados, processamento e entrega, a 
densidade de pontos medidos, o qual se 
traduz num detalhe insuperável, e a sua 
acessibilidade. A par destas plataformas 
aéreas, assistimos a uma miniaturização de 
inúmeros componentes e sensores, de forma 
a que sejam aerotransportados pelos VANTs. 
Além do “hardware”, também as indústrias de 
“software” evoluíram na senda de simplificar 
e automatizar o processamento dos dados. 

Nas imagens anexas, apresentamos apenas 
alguns exemplos dos dados que a Aerisurvey 
disponibiliza às indústrias mineiras. Podemos 
também fornecer a nuvem de pontos original 
(las) e a optimizada para ambiente CAD (dxf), 
cálculo de volumes (cut & fill), Modelo Digital 
de Superfície (DSM), 3D mesh, mosaicos kml, 
breaklines (dxf), vídeo do modelo 3D, vídeo 
das filmagens aéreas, fotografias aéreas e 
terrestres, etc. 

Extração da cartografiaMapa de declives

Produção de dados 
geográficos para uso na 
Indústria Mineira 

Números do trabalho apresentado:
• Área de cobertura do plano de voo: 2703 hectares
• Área processada: 2000 hectares
• Imagens recolhidas: 2486
• Imagens processadas: 2473
• Sobreposição perpendicular das imagens ao plano 
de voo: 85%

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

Neste trabalho, 
devido ao acordo de 
confidencialidade 
entre a Aerisurvey e a 
empresa mineira, não 
nos é permitido divulgar 
alguns dados obtidos. 

Objectivos
• Produção de ortofotomapa 
georreferenciado com uma elevada 
resolução espacial de 7.19cm/pixel, 
permitindo escalas de trabalho até 
1:500
• Dotar a empresa mineira de um 
leque de ferramentas ímpares para a 
interpretação geomorfológica   
• Produção da nuvem de pontos com 
elevada densidade
• Produção do Modelo Digital de 
Terreno (DTM)
• Produção do Modelo Digital de 
Superfície (DSM)

Levantamento integral 
da Concessão Mineira

• Produção de dados geográficos 
tridimensionais
• Visualização directa e realista dos limites 
dos terrenos pertencentes à empresa
• Registar as condições actuais para 
comparação futura

• Sobreposição paralela das imagens ao plano 
de voo: 65%
• RMS error:  X=1.1cm / Y=1.4cm / Z=3.7cm



Extrato do Modelo Digital de Superfície 

Extrato da nuvem de pontos para medição dos diversos componentes da estrutura 

Modelo Digital de Superfície (DSM) Modelo Digital de Terreno (DTM) 

Este trabalho foi efectuado numa quinta com 
diferentes recursos agrícolas e com pretensão 
para o turismo rural. Desenvolvida ao longo 
de dezenas de hectares, com diferenças 
geomorfológicas moderadas, o objectivo 
primordial foi fornecer um leque ferramentas 
ímpares para a interpretação geomorfológica 
e topográfica da área de estudo, de modo a 
se obter uma identificação precisa dos locais 
ideais para implantação de estruturas e/ou 
edificações. Das ferramentas produzidas, 
a que se destacaram foi o Modelo Digital 
de Terreno, a par com o mapa de declives, 
possibilitando a visualização directa com 
detalhe e precisão, permitindo a tomada de 
decisões. A produção da nuvem de pontos 
de elevada densidade, permitirá futuramente 
extrair os volumes da movimentação de 
terras, possibilitando orçamentos rigorosos 
e sem surpresas.  

Com este levantamento aerofotogramétrico 
foi também produzido conteúdo multimédia 
para uma divulgação mais acessível e auxílio 
na interpretação dos dados geográficos. 
Através do ortofotomapa de alta resolução 
(2.8cm/px), foram actualizados os limites da 
propriedade, pois foi detectada uma baixa 
densidade do levantamento topográfico 
tradicional, devido à impossibilidade de 
acesso em alguns vértices. Mapa de DeclivesOrtofotomapa

O case study aqui apresentado, foi efectuado 
numa instalação industrial de risco elevado, 
devido ao tipo de matérias-primas utilizadas. 

Para a Aerisurvey foi uma conquista 
importante obter a autorização de voo neste 
tipo de recinto industrial, salientando-se a 
extrema exigência na qualidade e fiabilidade 
do equipamento empregue, assim como a 
confiança depositada nos pilotos.
 
O primeiro levantamento aéreo cobriu a 
totalidade do recinto industrial com uma 
resolução de 1cm/px, enquanto que no 
segundo foi produzida uma nuvem de 
pontos com base num GSD de 0.5cm/px. 
A necessidade de se obter uma precisão 
elevada nas medições da estrutura em causa, 
implicou esta elevada resolução. 

A nuvem de pontos permitiu realizar as 
medições de certos componentes da estrutura, 
que de outro modo não seria exequível 
usando os métodos tradicionais, devido 
à impossibilidade de acesso às posições 
de leitura. Esta operação demonstrou que 
a aerofotogrametria de elevada resolução 
pode e deve ser uma alternativa aos métodos 
tradicionais, fornecendo um volume de 
informação imensuravelmente superior, a 
uma fração do custo de aquisição, e com 
resultados incomparáveis. 

Produção de dados 
geográficos para a 
Indústria Química

Produção de dados 
geográficos para a 
Agricultura e Turismo



Objectivos:
• Produzir um leque de ferramentas ímpares para 
a interpretação topográfica e geomorfológica 
da área de estudo, de modo a se obter uma 
identificação precisa dos diversos elementos 
presentes na Quinta e planear com exactidão 
eventuais modificações no terreno, tais como 
implantação de estruturas e/ou edificações.
• Realizar as medições exactas do lote para 
destaque com 714m2 
• Produção de ortofotomapas 
georreferenciados com uma elevada resolução 
espacial (GSD)
• Produção da nuvem de pontos com elevada 
densidade
• Fornecer dados geográficos que permitam em 
data posterior o rigoroso cálculo de volumes de 
uma eventual movimentação de terras
• Produção de dados geográficos 
tridimensionais
• Registar as condições actuais para 
comparação futura
• Produção de conteúdo multimédia, tal como 
vídeo do modelo 3D e imagens aéreas para uma 
futura divulgação da propriedade
• Visualização directa e georreferenciada dos 
limites dos terrenos pertencentes à Quinta

Este exemplo aqui apresentado, foi desenvolvido 
numa pequena Quinta, localizada no Município 
de Mangualde. Foram selecionadas duas áreas 
para levantamentos aerofotogramétricos, a 
primeira com 4.8Ha para produção da planta 
de pormenor e a segunda com 23.5Ha para 
produção da planta de localização. As resoluções 
espaciais obtidas dos ortofotomapas (GSD) 
foram de 1.00cm/pixel e de 2.61cm/pixel, 
respectivamente, garantindo uma escala de 
trabalho até 1:100. Os voos foram integralmente 
realizados com uma altura relativa constante, 
com base em células altimétricas de 30m X 
30m, garantindo a mesma resolução (GSD) ao 
longo de toda a área. 

Este trabalho é um bom exemplo da diferença 
entre a topografia tradicional e a nossa 
topografia adjuvada com a aerofotogrametria. 
Os serviços topográficos tradicionais oferecem 
apenas uma fração dos produtos geográficos 
que a Aerisurvey possibilita aos seus clientes, 
através da inclusão de diferentes ferramentas 
e o nosso modus operandi. Apesar das 
diversas peças resultantes do levantamento 
serem utilizadas e analisadas pelos serviços 
camarários, entre outros serviços técnicos, o 
proprietário do terreno, com o ortofotomapa e 
as fotografias aéreas diagonais obtém uma visualização realista da sua propriedade, possibilitando uma interpretação e análise mais 
precisa das alterações e medições que se efectuaram ou que se irão efectuar no terreno.

Além do ortofotomapa, e caso seja necessário obter o volume de terras a movimentar, é também produzida a nuvem de pontos com edição 
manual e o Modelo Digital de Terreno (DTM), do qual são extraídos com extremo rigor os volumes em m3 e entregues os resultados ao 
cliente, com sugestões para a melhor eficiência e baixo custo dessa operação.

Levantamento topográfico e aerofotogramétrico de terrenos para 
licenciamento camarário    

Habitações

Coberturas e anexos

Pontos de cota

Construções

Ruínas

Acessos

Estradas

Quinta do Ribeirinho com 12313m2

Área para destaque com 714m2

Curvas de nível

Levantamento topográfico
e 

aerofotogramétrico

KEY MAP

LEGEND

AERISURVEY UNIPESSOAL LDA

Quinta do Ribeirinho - Planta de localização_Orto
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Números do trabalho apresentado:
• Área de coberturas dos planos de voo: 28.3Ha
• Distância de voo: 8.0 Km
• Número de Voos: 2
• Imagens recolhidas: 552
• Sobreposição perpendicular das imagens ao 
plano de voo: 85%
• Sobreposição paralela das imagens ao plano 
de voo: 70%

Habitações

Coberturas e anexos

Pontos de cota

Construções

Ruínas

Acessos

Estradas

Quinta do Ribeirinho com 12313m2

Área para destaque com 714m2

Curvas de nível

Levantamento topográfico
e 

aerofotogramétrico

KEY MAP

LEGEND

AERISURVEY UNIPESSOAL LDA

Quinta do Ribeirinho - Planta de localização

20 Agosto 2019

1:2000

1

31300.000 31400.000 31500.000 31600.000 31700.000 31800.000

31300.000 31400.000 31500.000 31600.000 31700.000 31800.000

10
31

00
.0

00
10

32
00

.0
00

10
33

00
.0

00
10

34
00

.0
00

10
35

00
.0

00

10
31

00
.0

00
10

32
00

.0
00

10
33

00
.0

00
10

34
00

.0
00

10
35

00
.0

00

Habitações

Coberturas e anexos

Pontos de cota

Construções

Ruínas

Acessos

Estradas

Quinta do Ribeirinho com 12313m2

Área para destaque com 714m2

Curvas de nível

Levantamento topográfico
e 

aerofotogramétrico

KEY MAP

LEGEND

AERISURVEY UNIPESSOAL LDA

Quinta do Ribeirinho - Planta de pormenor

20 Agosto 2019

1:1000

4

31300.0000 31400.0000

31300.0000 31400.0000

10
31

00
.0

00
0

10
32

00
.0

00
0

10
33

00
.0

00
0

10
34

00
.0

00
0

10
31

00
.0

00
0

10
33

00
.0

00
0

10
34

00
.0

00
0

10
32

00
.0

00
0

Habitações

Coberturas e anexos

Pontos de cota

Construções

Ruínas

Acessos

Estradas

Quinta do Ribeirinho com 12313m2

Área para destaque com 714m2

Curvas de nível

Levantamento topográfico
e 

aerofotogramétrico

KEY MAP

LEGEND

AERISURVEY UNIPESSOAL LDA

Quinta do Ribeirinho - Planta de pormenor_Medições

20 Agosto 2019

1:200

3

31360.0000 31380.0000

31360.0000 31380.0000

10
32

40
.0

00
0

10
32

60
.0

00
0

10
32

80
.0

00
0

10
32

40
.0

00
0

10
32

60
.0

00
0

10
32

80
.0

00
0

Dados produzidos:
• Curvas de nível (dbf, dxf, prj, shp, shx)
• Dados 3D (dxf, obj, mtl, ply, fbx, jpg)
• DSM - Modelo Digital de Superfície (tif, las, xyz)
• DTM - Modelo Digital de Terreno (tif)
• Fotografias aéreas (impressas e jpg)
• Impressões de mapas (pdf)
• Nuvem de pontos (las, laz, ply, xyz)
• Ortofotomapas (prj, tfw, tif)
• Vídeo - modelo 3D (mp4)
• Planta de localização (2 impressões e pdf)
• Planta de pormenor (2 impressões e pdf)
• Planta de destaque (2 impressões e pdf)
• Fichas de localização dos pontos de apoio 
fotogramétrico (integrante do relatório)
• Relatório de controlo de qualidade do 
processamento dos dados geográficos (impresso)
• Relatório diagnóstico de controlo de qualidade 
dos pós processamento DG (UAV) (impresso)

Todos os elementos são entregues em formato digital



A Aerisurvey está capacitada para fornecer as diversas soluções aqui descritas, através dos sensores multiespectrais e/ou híperespectrais. 
A área de levantamento determina a plataforma aérea (VANT) a utilizar, e assim para terrenos agrícolas, florestas ou corpos de água de 
pequena a média dimensão (até 500Ha) é recomendável o uso de multirotores. Por sua vez, para áreas com dimensão superior a 500Ha, 
é recomendável o uso de VANT de asa fixa de longo alcance, o qual está particularmente adaptado para áreas de dimensão regional, tais 
como no estudo da evolução e controlo de pragas, como o caso do “Nemátodo-da-madeira-do-pinheiro”. 
Nas imagens anexas, apresentamos um exemplo ilustrativo de imagens multiespectrais aplicadas à agricultura de precisão.  Os sensores mais amplamente utilizados na agricultura são os sistemas multiespectrais, apesar de na última década termos vindo a 

assistir a uma democratização dos sensores híperespectrais, possibilitando uma maior disponibilidade e quantidade de dados para 
análise. 
Esta tecnologia deteta mudanças nas características biofísicas e metabólicas nos tecidos das plantas, permitindo uma caracterização 
mais detalhada e confiável da variabilidade espacial de uma determinada área de estudo, como exemplo, identificação de deficiência 
nutricional, estado de desenvolvimento, défice hídrico, além de modelos estatísticos para previsão da produtividade, estado nutricional 
das plantas, entre outras possibilidades. Por operarem em centenas de bandas espectrais contíguas e estreitas, com altíssima resolução 
espectral e espacial, a avaliação, identificação e classificação de problemas na agricultura são possíveis através da identificação da 
“assinatura” espectral ou “resposta espectral” que cada objeto apresenta. Uma vez identificado, tais objetos podem ser classificados e 
diferenciados através da assinatura espectral. 

Já os sensores multiespectrais, por operarem em poucas bandas espectrais, apresentam algumas limitações para a identificação mais 
detalhada dos alvos desejados. Contudo, e pese a menor precisão em relação ao sensor hiperespectral, a utilização de tais sistemas é 
ampla na agricultura e por vezes nas florestas, devido aos custos mais baixos, facilidade de aquisição e processamento dos dados.  
Ambos os sensores, eram tradicionalmente acoplados a aviões tripulados, mas com a evolução da tecnologia de micro sensores, é possível 
atualmente acoplar estes sensores em veículos aéreos não tripulados, obtendo resultados idênticos ou superiores, a uma fração do 
custo, colocando à disposição de um vasto leque de beneficiários a agricultura de precisão, criando novas possibilidades para a solução 
de problemas de produtividade, relacionadas com o controlo de pragas, baixa fertilidade do solo, entre outros. Além disso, a criação de 
modelos matemático-estatísticos tem-se tornado o foco principal nos centros de pesquisa em sensoriamento remoto, pois trata-se de 
uma ferramenta extremamente importante que visa substituir métodos laboratoriais geralmente onerosos e demorados na identificação 
e análise de problemas comuns na agricultura e nas florestas.

Outra área que beneficia do enorme potencial dos sensores híperespectrais, são os recursos hídricos, nomeadamente na identificação 
de componentes opticamente ativos presentes nos corpos de água, através da medição da radiância da superfície de lagos, albufeiras, 
reservatórios, entre outros, criando um modelo bidimensional. Para estudos mais completos das substâncias em suspensão ou dissolvidas 
no interior do corpo de água, a modelação é mais complexa e é inerentemente tridimensional, identificando os constituintes orgânicos e 
inorgânicos na coluna de água, tais como, sólidos suspensos ou clorofila.  A potencialidade destes sensores é acentuada quando acoplados 
aos VANT, pois permitem obter dados de áreas integrais de corpos de água com dimensões quilométricas e com uma resolução e detalhe 
superior, quando comparável aos dados obtidos através dos sensores acoplados a aviões tripulados. Este método de sensoriamento 
híperespectral através dos VANT, é sem dúvida a abordagem com a melhor relação custo/benefício, pois permite identificar as zonas mais 
sensíveis nos corpos de água, de modo a estabelecer os alvos para as recolhas laboratoriais numa fase posterior, evitando a necessidade 
de uma amostragem mais alargada, reduzindo o tempo e o custo. 

RGB CIR NDVI NDVI2 NDRE

Nas imagens seguintes, apresentamos o exemplo de um estudo de monitorização da qualidade da água num lago para abastecimento 
público, analisando diversos parâmetros, tais como a turbidez, clorofila, nitratos, algas, entre outros. 

Linear regression, all bands, Chlophyll-a Linear regression, all bands, Turbidity(μg/l)Linear regression, all bands, Blue-green algae Linear regression, all bands, NO23-N(mg/l)

Produção de imagens híperespectrais e multiespectrais para uso na 
agricultura, florestas e recursos hídricos. 



Segundo a lei de Planck, todo o objeto emite radiação infravermelha eletromagnética (REM) proporcional à sua temperatura. A imagem 
termográfica é gerada pela captação desta radiação. A característica espectral da radiação eletromagnética permite a realização de 
inúmeros estudos da superfície terrestre e dos diversos elementos acessórios que nela se encontram, através dos dados detetados por 
sensores remotos integrados em equipamentos terrestres ou aerotransportados. 
De acordo com as temperaturas presentes no sistema terra/atmosfera, a emissão de REM, conhecida como emitância ou exitância radiante, 
encontra-se na faixa espectral do infravermelho distante ou termal, em torno de 4 a 100µm. A emitância observada por um sensor no 
infravermelho termal é função da temperatura e emissividade da superfície, e também das propriedades ópticas da coluna atmosférica 
localizada no pixel e na sua vizinhança. Desta forma, a partir de uma temperatura de referência cada pixel da imagem digital gerada 
representa uma temperatura, segundo a sua tonalidade de cor. 
O uso das câmaras termográficas está atualmente mais democratizado, devido ao menor custo dos sensores e miniaturização dos 
componentes, que permitiram a sua integração em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT). Com esta nova realidade, o espectro de 
utilização desta tecnologia aumentou exponencialmente, de modo a que a sua aplicação e procura expandiu-se a inúmeros sectores, dos 
quais acima enumeramos apenas alguns. 

As razões principais que porventura tiveram maior influência na adoção desta tecnologia em cenários tão díspares, terão sido as seguintes: 
• Fácil interpretação dos resultados devido às imagens intuitivas geradas;
• Capacidade de realizar, gravar e transmitir as medições em tempo real;
• Possibilidade de obter as medições em segurança nos ambientes hostis para a saúde; 
• Método não-destrutivo;
• Utilização em ambientes sem iluminação.

Os sensores que utilizamos nos nossos sistemas, foram selecionados mediante a qualidade máxima existente no mercado, e fornecidos 
pela marca líder mundial em câmaras termográficas. 

A Aerisurvey, mediante uma análise detalhada das variantes intrínsecas a cada projeto, seleciona o equipamento mais apropriado para 
obter as soluções esperadas. Tal como no caso dos sensores multiespectrais/híperespectrais, a área de levantamento determina a 
plataforma aérea (VANT) a utilizar, mas na grande maioria dos casos, as áreas de estudo são de pequena dimensão (até 500Ha) e a 
plataforma recomendável é o multirotor. No caso da prevenção de incêndios florestais, trata-se de um cenário distinto, e neste caso o 
sensor termográfico está acoplado a um VANT de asa fixa de longo alcance, que a par do sensor RGB, é possível detetar as ignições numa 
fase inicial e evitar a passagem a incêndios de maiores dimensões. 

Utilização de imagens termográficas na agricultura.
As folhas das plantas possuem uma estrutura interna complexa e heterogênea e, por este facto, 
diferentes partes da folha contêm diferentes quantidades de água por unidade de área, afetando 
as propriedades térmicas. Os parâmetros importantes na fisiologia da planta, como taxa de 
transpiração, capacidade de calor por unidade de área da folha, e a velocidade do fluxo de água 
podem ser medidos em alta resolução temporal e espacial por técnicas de imagem térmica. Estas 
imagens, são utilizadas na identificação de doenças num estádio inicial, antes que os sintomas 
visíveis ocorram, assim como na programação de irrigação baseada na humidade do solo e 
parâmetros da planta, na deteção da temperatura ideal nas frutas e vegetais para guiar a colheita 
mecânica e na previsão de produção. 

Utilização de video termográfico na prevenção, combate e rescaldo dos incêndios.
Estes tipos de sensores estão presentes nas três fases distintas dos incêndios, prevenção, combate 
e rescaldo. Na prevenção, a câmara termográfica está acoplada a um VANT de asa fixa de longo 
alcance para coberturas regionais (abordado no projeto em desenvolvimento), com a enorme 
vantagem da sua utilização noturna. No combate, esta ferramenta auxilia a visualização através 
do fumo e permite a monitorização da propagação do fogo, para que se possa em tempo real 
ajustar o plano de ação, localizando os pontos de acesso, recorrendo aos múltiplos pontos de vista 
que a plataforma aérea consegue proporcionar ao comando operacional, de modo a que possam 
tomar as melhores decisões no direcionamento de recursos. Na fase de rescaldo, as câmaras 
térmicas são um utensílio vital para detetar focos de possíveis reacendimentos, pois a iminência 
do perigo está encoberta pela ausência de sinais visíveis ao olho humano ou aos sensores RGB, 
mas facilmente identificáveis através dos sensores termográficos acoplados ao VANT, fazendo um varrimento de toda a área ardida com 
gravação e emissão de vídeo em tempo real.  

Utilização de video termográfico na vigilância e controlo da Vespa Velutina (vespa asiática)
A Vespa-asiática foi introduzida na Europa, através de um transporte de hortícolas proveniente 
da China e que foi desembarcado no porto de Bordéus (França) no ano de 2004. Desde então, a 
Vespa velutina já colonizou um elevado número de países europeus, nomeadamente Portugal, com 
destaque na região Norte e Centro. Atualmente, e apesar dos esforços das entidades públicas, 
tem-se verificado uma propagação exponencial desta espécie para a região Sul. Os efeitos 
inerentes à presença desta espécie, são devastadores para a apicultura, assim como de risco 
elevado para a produção agrícola, pela diminuição da atividade polinizadora das abelhas, o que 
pode eventualmente originar a médio prazo impactos significativos na biodiversidade, com efeitos 
colaterais na diminuição da entomofauna autóctone, e uma menor polinização de espécies da 
vegetação natural ou cultivada. 

A Aerisurvey pretende ter um papel activo no controlo desta espécie invasora, através da utilização das câmaras termográficas e da 
tecnologia de micro transmissores que está a desenvolver, para auxiliar na deteção e eliminação dos ninhos. 

Produção de imagens termográficas para uso na agricultura de precisão, busca 
e resgaste, monitorização de incêndios, avaliação de danos, monitorização 
ecológica, operações de segurança, inspeções industriais, entre outros. 



Projecto em Desenvolvimento
• Com base num relatório da Comissão Europeia, através do “Joint Research Centre”, 
o valor dos danos causados pelos incêndios florestais nesta região, pode atingir os 
25.000€ por hectare em caso de incêndio severo.
• O equipamento a utilizar é um VANT de longo alcance, com uma autonomia de voo 
superior a 20h, e com um alcance de comunicação superior a 100Km. 
• O plano assenta numa vigilância aérea contínua de 16h por dia, com transmissão de 
vídeo em tempo real, munido de sensor diurno e noturno. 
• Durante as 16h diárias, serão percorridos 1200Km, cobrindo a totalidade da área em 
transmissão contínua para o centro de comando, que por sua vez pode servir de centro 
operacional no combate aos incêndios, caso surja alguma ocorrência.

• O local de descolagem e aterragem do VANT, assim como a estação de controlo 
do equipamento, deverá ser colocada num local elevado, com boa visibilidade e sem 
obstáculos em seu redor. Julgamos que o Aeródromo de Viseu poderá se enquadrar 
nestas características, não obstante outros locais propostos e discutidos com as 
entidades envolvidas.   
• O VANT está equipado com uma gimbal 360º e zoom de 15X, capaz de cobrir em detalhe um raio de 10Km em seu redor, mas com 
capacidade de identificar sinais de ignição a mais de 50Km.
• Com uma velocidade de cruzeiro na ordem dos 75Km/h, consegue cobrir nas 16h por dia cerca de 1200Km, e passar 5 vezes no mesmo 
ponto durante o mesmo período, correspondendo a 5 circuitos de 240Km, garantindo uma vigilância sem precedentes quando comparado 
com os atuais meios existentes. 
• Após identificar uma ignição, é enviado um sinal lazer para medir a localização exata e de imediato comunicada à proteção civil, que 
por sua vez poderá obter a filmagem em tempo real, acompanhar a evolução do incêndio, e gerir da melhor forma os meios ao seu dispor. 

Inclusive, o VANT poderá ser mobilizado para a ocorrência, caso a dimensão do fogo 
assim o justifique, sendo uma ferramenta ímpar para o combate e controlo da evolução 
do fogo, possibilitando uma visão diurna ou noturna do cenário de operações. 
• A seleção do VANT para este projeto, teve como princípio básico a segurança e 
a fiabilidade de todo o sistema, ao nível do Veículo Não Tripulado e do sistema de 
comunicações. Deste modo e após extensa pesquisa, escolhemos o sistema que lidera 
mundialmente a classe dos drones entre 4 a 25kg, destacado pela sua fiabilidade e 
performance pela empresa líder na avaliação de sistemas UAS, a “Drone Industry 
Insights”.
• Em termos de segurança de voo, o VANT está munido com componentes eletrónicos 
de elevada redundância, equipado com paraquedas e transponder ADS-B, de modo 
a ser identificado e detetado pelo restante tráfego aéreo, assim como pela entidade 
aeronáutica nacional. 
• O sistema está coberto por seguro de responsabilidade civil e será alvo de licenciamento 
junto da ANAC para voos BVLOS com operação diurna e noturna. 

Um dos objet ivos pr imordiais da Aerisurvey,  é  ser  capaz de desenvolver soluções inovadoras,  ef icazes,  seguras,  com uma 
relação custo/benefício ímpar,  e  que de certa forma apresentem vantagens únicas quando comparadas com os meios 
tradicionais.  Esta premissa,  está patente em todos os serviços disponibi l izados pela Aerisurvey,  mas existe um projeto 
em desenvolvimento,  que porventura personif ica a expressão máxima na disparidade entre a oferta do serviço l imitado e 
oneroso dos meios tradicionais ,  e  o que a Aerisurvey propõe em contrapart ida,  naturalmente recorrendo a Veículos Aéreos 
Não Tripulados (VANT) de longo alcance.   Este projeto ambicioso trata-se da vigi lância f lorestal  e  consequente apoio no 
combate a fogos. 
Este projeto está int imamente relacionado com o ADN da Aerisurvey,  pela componente social  e  humana intr ínseca ao seu 
fundador,  e  não apenas pelo fator  comercial  ou industr ial .  Julgamos e acreditamos que esta solução da ut i l ização de VANT de 
longo alcance na vigi lância e combate a fogos f lorestais ,  poderá representar uma redução drástica na quantidade de ignições 
que transitam para incêndios de grandes dimensões.  Os fatores que suportam esta af irmação,  prendem-se não só com as 
especif icações que o VANT selecionado incorpora no seu sistema,  como por exemplo a autonomia,  distância de controlo 
da aeronave,  transmissão de vídeo em tempo real ,  f iabi l idade,  t ipo de sensores acoplados,  entre outras,  mas também pelas 
caracter íst icas básicas e inerentes aos veículos não tr ipulados em termos de operacional idade,  por demais reconhecidas e 
incomparavelmente superiores aos veículos tr ipulados.  Julgamos assim,  que após ultrapassadas as condicionantes legais 
na ut i l ização do espaço aéreo,  e  a obtenção da cert i f icação do VANT para voos BVLOS,  esta solução irá ser  alargada a todo o 
terr i tór io nacional ,  e  romper com o atual  “Status Quo” das soluções inef icazes e onerosas para as entidades públ icas. 
O estudo inicial  já  real izado e ajustado ao t ipo de VANT,  indica que a área ideal  de terr i tór io para vigi lância deverá ser  de 
âmbito regional ,  e  julgamos que a área que as Comunidades Intermunicipais contemplam, poderão ser um bom indicativo, 
salvaguardando obviamente um estudo prévio mais detalhado para cada caso em part icular. 

Como mero exercício ,  apresentamos aqui  um exemplo que se ajusta às especif icações do VANT com apl icação na Comunidade 
Intermunicipal  Viseu Dão Lafões: 
 
•  A CIM Viseu Dão Lafões é constituída por 14 concelhos, totalizando uma área de 3.483Km².
• Região com uma extensa área florestal, que tem sido fortemente afetada pelos incêndios nos últimos anos, apesar dos diversos 
instrumentos operacionais ao dispor, tal como os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ou o incremento nos meios 
de combate. 

P lano de vigi lância f lorestal  e  apoio no combate a fogos
florestais com recurso a VANT de longo alcance
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