


Levantamento e mapeamento, mais por menos.

concebido para cumprir os mais elevados requisitos dos 

em todo o mundo. Robusto e de operação intuitiva, o eBee 
Geo torna a agrimensura e o mapeamento de áreas pequenas 

comparativamente com a utilização de um equipamento 
de agrimensura terrestre sozinho.

Fotogrametria otimizada
Equipado com o sensor S.O.D.A. da senseFly, concebido 
especi�camente para capturar detalhes aéreos nítidos.

Leve e resistente
Concebido para funcionar nas condições mais adversas, graças 
à sua fuselagem otimizada e à pele ultrarresistente sob o corpo.

Seguro e fácil de utilizar
Planeie simplesmente a sua missão. Lance o drone e recolha 
dados críticos do projeto em minutos.

Tempo de voo de até 45 minutos*
Captura mais dados e cobre com e�ciência até 160 ha (395 ac), 
enquanto voa a 120m (400 pés).

Precisão absoluta de até 2,5  cm
O RTK (posicionamento cinemático em tempo-real) disponível 
permite-lhe alcançar a elevada precisão de que o seu projeto 
precisa, sem GCP (pontos de controlo no solo). 

*Os resultados dependem das condições de voo



O sensor otimizado 
para aplicações 
de drone

S.O.D.A.

A senseFly S.O.D.A. é a primeira câmara a ser construída 
e otimizada para utilização profissional de drones e tornou-se 
rapidamente num sensor de referência na sua área. Captura 
imagens aéreas incrivelmente nítidas, em condições de luz 
com as quais produz ortomosaicos vívidos e detalhados 
e modelos digitais precisos de superfície e elevação.

• �Agrimensura�e�registo�
oficial�de�propriedade

• Mapeamento�topográfico
• Planeamento�urbano
• Gestão�da�água�

• Ordenamento�do�território
• Controlo�ambiental�
• Gestão�de�catástrofes
• Simulação�de�inundações
• Silvicultura

senseFly

Casos de aplicação:



“Um software de gestão de voo de drones define  
a sua experiência—se isto é complicado ou confuso, 
as operações podem tornar-se rapidamente uma tarefa 
árdua. O eMotion é diferente: é o software para drones 
avançado e redimensionável que qualquer um pode usar.”

Scott Hiebert, Diretor Executivo, Green Aero Tech

Versão 3 | Compatível com  
Windows 8 e 10 | 64 bits

Fácil para iniciantes, mas repleto de funcionalidades avançadas 
para lidar com as tarefas mais difíceis, o nosso software de 
planeamento de voo eMotion otimiza cada etapa, ajudando 
a colocar o seu eBee Geo no ar com rapidez e facilidade, para que 
o utilizador se possa concentrar no que é importante - recolher 
e analisar os dados geoespaciais críticos do local. 

Com o eMotion, os voos são construídos utilizando blocos de missão. Basta escolher o seu bloco, destacar 
a região que pretende mapear, definir as configurações-chave e o eMotion gera automaticamente o seu plano 
de voo do seu drone. São suportadas missões de vários voos e o utilizador pode ativar/importar dados de 
elevação para voos ainda mais seguros e precisos no terreno.

Carregue o seu plano de voo sem fios para o seu drone. 
Após um simples lançamento manual, o seu drone 
eBee Geo irá voar, capturar imagens e aterrar sozinho.

O Gestor de Dados de Voo integrado no eMotion 
lida automaticamente com o georreferenciamento 
e a preparação de imagens necessárias para o pós-
processamento em software, como o Pix4Dmapper.

Como funciona

Pix4Dmapper/Pix4DCloud/Pix4Dmatic/Pix4Dfields, Agisoft PhotoScan, Esri Drone2Map, DroneDeploy, 
Trimble Business Center e Bentley ContextCapture

Processado com Pix4D

Software de fotogrametria compatível



Pronto para o campo 
e fácil de manter

Pilha de piloto 
automático

Parte inferior  
do corpo

Parte superior  
do corpo

O eBee Geo oferece a máxima 
fiabilidade em campo, enquanto 
o seu design modular permite 
a troca fácil de peças, conforme 
necessário. 

Tubo de Pitot

Câmara senseFly 
S.O.D.A.

Asas recortadas

Manutenção facilitada
Faça a manutenção do seu 
drone senseFly localmente, 
graças à nossa rede global 
de centros de assistência 
autorizados.



Est-ce qu’on utilise cette image ou est-ce qu’on réunis quelques 
facts qui englobent la situation dans les différents pays ? (le 
poinds, l’altitude,...)

Tudo o que precisa para agrimensar  
com o seu eBee Geo. Às suas costas.

A mochila senseFly é uma maneira inteligente e duradoura 
de carregar tudo o que precisa para transportar o seu novo 
drone senseFly para dentro e para fora do campo. 

Todo o seu equipamento num só lugar
Guarde e transporte em segurança tudo o que precisa 
para utilizar o seu drone eBee.

Leve e resistente
Vem com uma capa para a chuva, para 
garantir que o seu drone se mantém 
protegido dos elementos. 

Bolsa para o computador portátil
A mochila eBee Geo inclui uma bolsa útil para o 
computador portátil com 45 cm x 45 cm (17.7 in) 

Conforto e segurança 
Alças ergonómicas e ajustáveis ajudam-no manter-se confortável 
enquanto transporta o seu drone.



O senseFly eBee Geo vem com...

1x drone eBee Geo

2x baterias padrão de 
polímero de lítio

1x kit de Pitot 
sobressalente 

1x modem de terra USB

1x mochila

1x câmara senseFly S.O.D.A.

2x hélices sobressalentes
10x elásticos de 

fixação das hélices 
sobressalentes

1x carregador de 
baterias de polímero 
de lítio

1x cabo USB
Para ligar o seu 

computador ao drone 
e a algumas câmaras

GeoBase
Permite fluxos 

de trabalho de alta 
precisão com este 

instrumento GNSS 
Plug and Play

Ativação do RTK
Obtenha uma 

precisão absoluta 
de até 2.5 cm (1 in) 

com o RTK disponível

Mala rígida
Para uma proteção 
extra nos ambientes 

mais adversos

Programa de operador certificado
www.senseflyacademy.com

Extensão da garantia
Extensão da garantia 

de 1 ano

Ping USB
Visualize dados 

de tráfego aéreo ao 
vivo diretamente no 

eMotion

Comando à distância
Utilize o seu drone eBee Geo 

manualmente, através do 
comando à distância disponível

Localizador de rádio
Proteja-se contra a perda 

inesperada do sinal da 
aeronave ao voar com 

ventos fortes, em áreas 
montanhosas ou em 

áreas muito grandes fora 
da linha de visão

Kit Pro de Pitot sobressalente
Contém 3 tubos de Pitot 

sobressalentes. O tubo de Pitot 
é utilizado pelo eBee Geo para 

medir a direção e a velocidade 
do vento no sentido de corrigir 

o curso e otimizar a aterragem

Vá mais longe, voe mais tempo 
com os acessórios senseFly



A precisão é a medida do sucesso.

Tire o máximo partido  
do eBee Geo com o RTK ativo

Enquanto�o�estabelecimento�de�pontos�de�controlo�no�solo�(GCP)�foi�uma�etapa�necessária�nos�fluxos�de�
trabalho�de�agrimensura�de�drones�desde�o�início,�os�avanços�na�tecnologia�GNSS�levaram�à�evolução�dos�
métodos�de�posicionamento�cinemático�em�tempo-real�(RTK)�e�de�pós-processamento�cinemático�(PPK).�
Graças�à�precisão�vertical�e�horizontal�melhorada,�o�RTK�é�ideal�para�a�observação�de�arsenais,�o mapeamento�
de�mudanças�de�terreno�e�muito�mais.�Segue-se�uma�rápida�visualização�da�utilização�dos�Pontos�de�Controlo�
no�Solo�e�o�benefício�adicional�de�um�drone�com�RTK�ativo.

Pontos de Controlo no Solo (GCP)

Um Ponto de Controlo no Solo é um local ou objeto no solo que possui coordenadas conhecidas com precisão. 
Os�GCP�utilizam-se�para�georreferenciar�e�alinhar�minuciosamente�projetos�desde�a�precisão�absoluta�de�um�
a�dois�metros,�até�à�precisão�absoluta�de�dois�a�cinco�centímetros.

Este método tem sido usado durante anos e é fiável para produzir consistentemente um elevado nível de precisão 
e exatidão geral. Além disso, os GCP usados como pontos de verificação permitem a produção de um relatório 
de qualidade defensável para provar a validade da tecnologia e são usados para verificação consistente da 
precisão de um projeto. No entanto, existem algumas desvantagens, pois os GCP podem demorar muito mais 
tempo para serem configurados, comparativamente com o RTK, e os locais de trabalho grandes podem exigir 
uma equipa inteira para definir os pontos. Isso pode ser um esforço perigoso em determinados ambientes e 
pode exigir equipamentos adicionais, incluindo um GPS rover, uma base, uma licença de rede VRS, além de tinta 
em spray e alvos. Além disso, existe a possibilidade de os alvos se moverem entre a configuração e a recolha 
de dados, afetando a precisão dos resultados. E os GCP podem exigir a entrada do operador durante a fase de 
processamento, para clicar no alvo. 

Os�GCP�têm�sido,�desde�há�anos,�um�método�comprovado�de�precisão,�mas�com�métodos�mais�seguros�
e rápidos�disponíveis,�deverá�ser�usado�apenas�quando�o�RTK�e�o�PPK�não�forem�possíveis.

Posicionamento cinemático em tempo-real (RTK)

O posicionamento cinemático em tempo-real é uma técnica utilizada para aumentar a precisão dos dados 
de posição derivados de sistemas de posicionamento baseados em satélite, que se utilizam uma única estação 
de referência ou estação virtual interpolada para corrigir localizações geomarcadas durante o voo. Por outras 
palavras, o RTK é um método de correção que aumenta a precisão do GNSS.
Para muitos profissionais da agrimensura, o RTK é vantajoso porque aumenta a segurança.

A�técnica�elimina�a�necessidade�de�as�equipas�manobrarem�por�terrenos�perigosos�para�definir�os�GCP�e,�
ao mesmo�tempo,�poupa�tempo�e�produtividade�com�eficiência.�O�RTK�fornece�correções�para�o�drone�no�local�
e�é�ideal�para�a�geo-marcação�com�precisão�absoluta�durante�os�voos�em�tempo�real. O pós-processamento 
do GNSS pode ser evitado, pois o eBee Geo pode geo-marcar diretamente as imagens em tempo real durante 
o voo. A seguir, as imagens podem ser utilizadas para o processamento a partir do cartão SD de carga útil. Esta 
técnica requer uma estação base e uma ligação consistente para processar dados em tempo real. Embora 
essa peça extra de equipamento garanta uma maior precisão, como benefício, também tem uma possibilidade 
moderada de mau funcionamento.

Os métodos de RTK funcionam bem em terrenos planos, onde árvores ou montanhas não atrapalham o sinal 
de comunicação. O RTK é limitado pelo poder de comunicação terrestre e aérea com o drone. Se a distância 
entre o drone e a estação terrestre for superior a três quilómetros, ou se existirem obstruções, como árvores ou 
montanhas, o sinal pode perder-se.

Como melhor prática operacional, é ideal utilizar o RTK em voos em terreno aberto e dentro de dois ou três 
quilómetros da estação terrestre, para manter a ligação de comunicação. Esses voos podem fornecer resultados 
altamente precisos sem ser necessário usar GCP. Esta é uma vantagem extremamente útil para topógrafos que 
trabalham em vegetação densa, plantações e outros terrenos difíceis de distinguir. 

Ao�considerar�fatores�como�a�facilidade�de�utilização,�o�tempo�e�as�despesas,�as�vantagens�de�um�drone�
de� RTK� tornam-se�mais� evidentes.� Terreno� difícil,� pontos� inacessíveis� e� questões� de� segurança� podem�
ser� impedimentos�para� a� utilização�de�GCP,� sem�mencionar� a�quantidade�de� tempo�que�pode� levar� para�
planear�e�medir�cada�um.�Por�outro�lado,�as�imagens�de�pós-processamento�recolhidas�por�drone�demoram,�
normalmente,�entre�10�a�20�minutos.�E,�por�último,�a�medição�dos�GCP�é�uma�despesa�que�deve�considerar�
em�cada�projeto,�ao�contrário�da�ativação�única�do�RTK�num�drone�que,�em�última�análise,�é�um�investimento�
melhor�a�longo�prazo.�

O trabalho de um agrimensor é capturar dados�precisos. Com as botas assentes 
no solo, essa responsabilidade cabe quase inteiramente ao agrimensor e ao seu 
nível de especialização com o equipamento e o local de trabalho. Plataformas 
de drones avançadas, como o eBee, tornaram o processo de agrimensura mais 
rápido, seguro e eficiente.

Few centimeters
Absolute accuracy

Few centimeters
Absolute accuracy

1-2 meters
Absolute accuracy

Without
 Correction With GCPs With RTK



Desempenho�do�voo

Velocidade�de�cruzeiro

Resistência�máx.�do�vento

Tipo�de�aterragem

Temperatura�de�serviço

Humidade

Evasão�do�solo

40-110 km/h (11-30 m/s ou 25-68 mph)

Até 46 km/h (12,8 m/s ou 28.6 mph)

Aterragem linear automática  
(precisão de 5 m/16.4 ft em cone de ângulo de 20 º)

-15 º a 40 ºC *

Resistência à chuva fraca

Sim - LiDAR (alcance de 120 m)

Manutenção�e�assistência

Peças�sobressalentes�disponíveis

Reparação�modular

Assistência

Tubos de Pitot, asas, hélices e superfícies verticais

Pilha de piloto automático, parte superior do corpo 
e parte inferior do corpo

A cada 100 horas de voo

*Trabalhar com uma temperatura superior a 35 ºC/95 ºF exige que o drone seja protegido do sol enquanto estiver no solo

eBee�Geo

Envergadura

Material

Pele�sob�o�corpo

Peso�(vazio)

Peso�máx.�de�descolagem

Dimensões�da�mochila

Motor

Asas�desmontáveis

Peso�da�mochila�vazia

116 cm (45.7 in)

Polipropileno expandido (PPE)

Compósito termoplástico de polipropileno Curv®

0,8 kg

1,3 kg 

75 x 50 x 29 cm (29.5 x 19.7 x 11.4 in)

Baixo ruído, sem escova, elétrico

Sim

4,6 kg

Precisão�elevada

Atualizável�mediante�pedido

RTK

GNSS

Sim

Estação base virtual, ponto desconhecido da 
estação base, ponto conhecido da estação base

GPS+GLONASS

Bateria

Potência

Tensão

Número�de�células

Tipo

Energia

Peso

3700 mAh

15,2 V

4 células

LiHV

56,24 Wh

330 g

Ligação�de�rádio

Certificação

Alcance

Frequência

Encriptação�AES�254

Potência�isotrópica��
radiada�equivalente

CE ou FCC

3 km nominais (até 8 km) / 
1.9 mi (até 5 mi)

2,400 - 2,4835 GHz

Disponível

CE/JP 20,0 dBm máx.
FCC 22,5 dBm máx.

Cobertura�e�precisão

Cobertura�nominal�máx.�a�122 m�(400�ft)

Distância�de�amostragem�do�solo�a�122 m�(400�ft)

Menor�distância�de�amostragem�do�solo�(47 m)

Precisão�absoluta�de�X,�Y,�Z�(RTK�ativado)

160 ha (395 ac)

2,8 cm/px (1.1 in/px)

1,1 cm/px (0.4 in/px) 

2,5 cm (1 in)

As figuras acima representam as condições de voo ideais. Não é representativo de todos os tempos de voo e irá variar conforme 
as condições de voo. Observe também que o estado do tubo de Pitot pode influenciar o tempo de voo.

O drone está a realizar a sua 
missão e a capturar imagens.

15% ou menos 
é suficiente para voltar 
a casa e aterrar.

Abaixo dos 10%, deixa de ser 
possível continuar a missão. 
O drone volta para casa e aterra.

Missão Resistência baixa Bateria fraca

Regresso automático em segurança quando a bateria está fraca

10% 0%100% 15%

senseFly S.O.D.A. 

Tempo de voo
em minutos

0 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’ 80’ 90’

Bateria padrão

Durante quanto tempo pode voar com o seu eBee Geo?

Folha de dados do hardware



Agrimensona �e�mapeia �mais �por�menos.

cumprir os mais elevados requisitos dos agrimensores, engenheiros civis 

o  eBee Geo torna a agrimensura e o mapeamento de áreas pequenas a 

com a utilização de um equipamento de agrimensura terrestre sozinho.

A�senseFly �acredita �no�uso �da�tecnologia �para �tornar �o�trabalho �mais �
seguro �e�mais �  As nossas soluções de drones comprovadas 

ambiental e ajuda humanitária tomem melhores decisões, com mais rapidez. 

www.santiagoecintra.com.br
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https://www.sensefly.com/pt/

