
DRONES NA
MINERAÇÃO

USOS E APLICAÇÕES



Desde o período colonial, a mineração é uma  de 
grande destaque em várias regiões do Brasil, sendo um 
setor  e econômico responsável por quase 2% do 
PIB nacional. De acordo com o IBRAM, as exportações do 
setor mineral em 2017 subiram 31,2% e o saldo mineral 
cresceu 27% em relação a 2016.

INTRODUÇÃO

Essa  acompanha o crescimento do mercado, 
novas tendências, questões legais e também novas 
tecnologias. Hoje, monitorar os processos da indústria 
mineradora é primordial e essencial para 
recursos, prever situações e tomar as devidas providências 
com antecedência.
Há pouco tempo, o mapeamento aéreo das regiões 
extr  era realizado a  de satélites, aviões ou 
helicópteros, que captavam imagens sequenciais da área 

Hoje, porém, as tecnologias de mapeamento estão muito mais 
acessíveis e avançadas. 
Nesse quesito, os drones são a tecnologia de monitoramento e 
mapeamento aéreo que oferecem melhor relação custo x 

 na mineração,  processos, acelerando etapas 
e aumentando os índices de segurança no ambiente de extração.



- PRATICIDADE E SEGURANÇA NA OPERAÇÃO

- ECONOMIA EM RECURSOS, MÃO DE OBRA E TEMPO

- ALTA RESOLUÇÃO DAS IMAGENS PARA ANÁLISES ESPECÍFICAS

- PRECISÃO NO GEORREFERENCIAMENTO

- MONITORAMENTO DE TODA A ÁREA

- MEDIÇÕES DE ÁREA, PERÍMETRO E VOLUME

-EVITAR DESPERDÍCIOS

-MENSURAR A EXTRAÇÃO
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POR QUE É IMPORTANTE 
MONITORAR A EXTRAÇÃO?

4.

COMO FUNCIONA?

E PÓS-PROCESSAMENTO



Com a geração do mosaico  é possível obter as 
coordenadas geogr  na precisão de pixels da imagem. Essa 
precisão irá variar conforme a  de voo e tamanho do pixel, 
seja,  mais alto o voo maior o tamanho do pixel e menor a 
precisão de medições. 
Pelo fato de ser  totalmente georreferenciado é possível realizar 
medições de comprimento e área. 
               

A  dos serviços ex  na mineradora pode ser 
realizada através do pós-processamento dos  do 
mapeamento aéreo. A área de  pode ser delimitada e 

  a determinação da presença de cercamento 
pode ser realizada  não existe a presença de vegetação 

               

rav v a v rar defeitos e obter as característi-
cas ger

INFORMAÇÕES  

ORTOMOSAICO

IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA
DE MAQUINÁRIO

OBTIDAS COM O DRONE

É possível realizar o mapeamento com drones 
embarcam a tecnologia RTK/PPK, como o Verok RTK, 
proporciona precisão de georreferenciamento 
a  de  os  diretamente para 
cadastramento, integração com  e planejamento 
em longo prazo. Os  mostrados abaixo foram 
ger voo realizado com o Verok HS.
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Através do Ortomosaico, é possível obter avaliações iniciais apenas 
por inspeção  Com o  de   é possível 

  encontrar defeitos e obter as car
gerais da área de interesse.

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS 
DA MINERADORA E FALHAS

Figura 2 - Geolocalização de maquinário

Figura 1 -Ortomosaico gerado no voo

Figura 3 - Divisão de áreas



que a remodelagem do terreno deve ser suavizada e que, na maior 

níveis desejados.
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FISCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS AMBIENTAIS

DRENAGEM

PERFIL DE RELEVO
E DECLIVIDADE

deve ser medido com precisão .

Figura 5 - Medição de comprimento do canal de drenagem

Figura 6 - Mapa de declividade



O cálculo de volume é realizado tanto para a 
remoção de material quanto para a adição, com 
resultados de alta precisão em metros cúbicos.

O volume necessário para preencher uma cavidade ou 
para ele

as soluções oferecidas pela Mappa.
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Figura 7 - Localização do estéril da mineração

Figura 8 - Volume da pilha

Figur Figur volume para aterrar

CÁLCULO DE VOLUME 
EXTRAÍDO E PILHA

Volume [m³]                 5725

Volume de preenchimento [m³]                 1.116.877,00

Com essa informação é possível es nejar a 
r velamento do terreno.
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QUAIS 
GANHOS E 

BENEFÍCIOS
QUE OS DRONES

APRESENTAM?

Como você observou, em um voo é possível obter diversas 
informações. Sabe como mais você ganha 
utilizando essa tecnologia?

Um voo, diversos resultados.

MAPEAMENTO DA 
ÁREA INTEIRA

DIAGNÓSTICOS 
RÁPIDOS E PRECISOS

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO
COM DRONES AUTOMÁTICOS

ECONOMIA DE RECURSOS
NO TRABALHO EM CAMPO

PROCESSOS INTELIGENTES E
OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO
DURANTE A EXTRAÇÃO

ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS

INFORMAÇÃO CONFIÁVEL
E COMPROVADA GANHO DE TEMPO



SUAS ATIVIDADES

www.mappa.ag
Acesse:

+55 48 3029-7600 | +55 19 99880-3651
mappa@horusaeronaves.com


