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Sumário 

Em 2021, a BRISA decidiu fazer uma primeira inspeção visual de um talude de escavação de difícil acesso na 

CREL com recurso a veículo não tripulado (drone), de modo a avaliar as potencialidades desta metodologia 

face às dificuldades inerentes à inspeção de taludes rodoviários extensos, altos e com forte inclinação, que 

obrigam a medidas de segurança específicas. 

É descrita a metodologia seguida para realização da inspeção com recurso a drone, são indicados os 

equipamentos utilizados e referidos os outputs que foram obtidos e que permitiram o preenchimento da ficha de 

inspeção consagrada no Manual de Inspeção da Brisa. Por fim, é feita uma avaliação das vantagens e das 

potencialidades da aplicação desta metodologia a outros taludes, nomeadamente rodoviários, sem deixar de 

referir algumas dificuldades ou limitações associadas a esta metodologia. 
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1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A manutenção preventiva de taludes rodoviários baseia-se fundamentalmente na realização de inspeções visuais 

que permitam detetar atempadamente eventuais anomalias que careçam de ações de reparação ou de 

manutenção.  

Os veículos aéreos não tripulados, UAV vulgarmente referidos como drones, têm sido amplamente utilizados nas 

últimas duas décadas para fins cartográficos e de inspeção de diferentes tipos de estruturas, tais como turbinas 

eólicas e pontes.  

Esta comunicação artigo tem como objetivo descrever e comentar a experiência relativa à primeira inspeção de 

taludes rodoviários em Portugal com recurso a drone, realizada em julho de 2021 num talude de escavação da 

CREL. 

Trata-se de um talude extenso, com elevada inclinação e altura, de difícil acesso para inspeção visual direta sem 

recurso a meios de segurança pesados, tais como a aplicação de linhas de vida ou a utilização de plataformas 

elevatórias. 

Após uma descrição geral do talude, é referida a metodologia utilizada, assim como os equipamentos que foram 

utilizados, designadamente a associação do referido drone a uma câmara digital de alta resolução câmara. A 

metodologia seguida pode ser utilizada para observação de taludes e obtenção de uma representação visual da 

sua superfície bem como do modelo digital do terreno, evitando os riscos associados aos trabalhos em altura 

tornando a inspeção muito mais célere e segura. 

São apresentados os diferentes tipos de informação que foram obtidos e exemplos dos detalhes que é possível 

observar, e que carecem de registo na ficha de inspeção habitualmente utilizada pela BRISA neste tipo de 

inspeções. 
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Por fim, são discutidas as principais vantagens e dificuldades deste tipo de abordagem. 

A inspeção realizada enquadrou-se nas inspeções visuais dos ativos geotécnicos, taludes, programadas pela 

BRISA, a realizar de acordo com o Manual de Inspeção em vigor. 

2 DESCRIÇÃO GERAL DO TALUDE 

O talude de escavação inspecionado localiza-se entre os km 12+200 e 13+000 S/N, da A9 - CREL, sendo que o 

trecho em análise se encontra compreendido entre duas passagens superiores – Figura 1. 

 

Fig.1. Localização do talude de escavação. 

O talude é composto maioritariamente por 2 panos e apresenta uma altura média entre 15 e 20 m, sendo que 

entre os km 12+575 e 12+825 existe um terceiro pano, tendo aí uma altura máxima próxima de 25 m, até à 

vedação de delimitação da autoestrada. Sobranceiro ao talude de escavação, o terreno prolonga-se em talude até 

atingir cerca de 40 m de altura total máxima, havendo no topo diversas construções do tipo habitacional – 

Figura 2. 

Os terrenos são constituídos superficialmente por uma cobertura com 2 m de espessura de argilas margosas, à 

qual se sucedem alternâncias de níveis calcários margosos/arenosos com bancadas margosas. Os níveis calcários 

exibem-se medianamente alterados (W3) e muito fraturados (F4), com intercalação de trechos intensamente 

fraturados (F5). As bancadas margosas apresentam-se moderadamente degradadas, com percentagem de 

recuperação entre 60 e 100%. 

No projeto inicial, o talude foi previsto com panos com inclinação 2:1 (V:H), banquetas de 3,0 m de largura e 

maciço rochoso estabilizado com recurso a pregagens associadas, nos panos inferiores, a colchão geossintético e, 

nos panos superiores, associadas a betão projetado. 

Após registo de várias anomalias relacionadas com a segurança estrutural do talude, foram realizadas obras de 

estabilização que consistiram na substituição e reparação de elementos de contenção instáveis (geomalha e betão 

projetado), no revestimento dos materiais margosos degradados e no reforço do sistema de drenagem. 
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Atualmente, a generalidade do talude encontra-se intervencionado com soluções de estabilização constituídas por 

betão projetado com malha eletrossoldada, pregagens, e geodrenos, e em alguns trechos entre os km 12+575 e 

12+825, por revestimento em pedra arrumada argamassada, associado a pregagens. 

 

Fig.2. Vista parcial do talude, no sentido sul. 

3 METODOLOGIA E EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO 

A metodologia seguida para a inspeção seguiu três fases, em que, na primeira fase, foram realizados trabalhos 

preparatórios, designadamente o reconhecimento da área a levantar, a análise dos projetos original e de 

reabilitação do talude, a análise das características topográficas, a obtenção das licenças de voo e a programação 

do voo. 

A programação do voo consistiu na definição das respetivas trajetórias e parâmetros, designadamente altura, 

velocidade, e equipamento a utilizar, de modo que assegurem a cobertura do talude e da área envolvente do 

mesmo (topo e base), otimizando a qualidade da informação obtida. No presente caso a altura de voo foi de cerca 

de 60 m acima da base do talude. 

Na segunda fase foi realizado o voo UAV para a aquisição das imagens. No presente caso, foram realizados dois 

voos complementares.  

O primeiro voo teve como objetivo produzir um ortofotomapa 2D e um modelo 3D do talude.  

O segundo voo, feito a partir do lado oposto da CREL, utilizou uma câmara concebida para inspeções técnicas 

com zoom ótico de grande capacidade e permitiu identificar com maior detalhe aspetos particulares do talude, a 

inspecionar. 

No estabelecimento dos planos de voo, foram verificadas as condições atmosféricas, escolhendo um dia de 

preferência não enevoado e a altura do dia que permite melhor exposição solar. A altura, velocidade do voo e 

percurso seguido pelo drone foram definidos de modo a permitir uma sobreposição adequada das imagens. 

Ambos os voos para reconhecimento do estado do talude foram realizados ao início da tarde 15 de julho. O 

primeiro voo, realizado para montagem do ortofotomapa, partiu do topo do talude, aproximadamente ao km 

12+750, para facilitar o alcance de uma altura mínima de voo de cerca de 40 m. O segundo voo foi realizado 

com o objetivo de obtenção de registo fotográfico frontal dos panos do talude com qualidade adequada à 
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inspeção, pelo que as fotografias deviam ser obtidas na perpendicular ao talude. Para tal, este voo realizou-se a 

partir do lado oposto do talude, no sentido decrescente, ao km 12+850 – Figura 3. 

.  

Fig.3. Locais de descolagem do voo e equipamento utilizado. 

O equipamento utilizado para inspeção foi um drone DJI M300 RTK, equipado com um GPS Diferencial RTK. 

No primeiro voo foi utilizada uma câmara DJI P1 com resolução de 45 megapixel concebida para produção de 

cartografia digital – Figura 3.No segundo voo foi utilizada uma câmara DJI H20 T com zoom ótico de 40× e 

resolução de 20 megapixel que incorpora um sensor laser range finder e auxilia na localização precisa das 

anomalias e também na focagem precisa da câmara. Este sensor laser contribui ainda de forma determinante para 

a segurança do voo, pois dá ao piloto em tempo real a distância precisa aos obstáculos, contribuindo para manter 

níveis de aproximação seguros e constantes ao talude. 

A duração do trabalho de campo correspondente a ambos os voos foi de cerca de uma hora e meia. 

A terceira fase corresponde a trabalho de gabinete para processamento dos dados de imagem obtidos, 

designadamente para a produção do ortomosaico e da nuvem de pontos. Todos os produtos resultantes do voo 

estão disponíveis em cloud e em formato compatível com SIG e CAD. Para visualização mais fácil e eficiente, 

os levantamentos foram disponibilizados sobre a plataforma PIX4D, a que foi dado acesso.  

Nesta fase é preenchida a ficha de inspeção do talude, no formato Brisa, que inclui a avaliação das anomalias 

observadas, a avaliação do estado de manutenção de cada componente (A a C) e do estado de manutenção geral 

da estrutura de contenção (Bom a Insuficiente), a avaliação do estado de conservação de cada componente da 

estrutura de contenção (1 a 5, NC ou NI) e a identificação de medidas de atuação e de acompanhamento. 

4 RESULTADOS OBTIDOS DA INSPEÇÃO 

4.1 Considerações prévias 

Os elementos obtidos com os voos drone são de dois tipos distintos: 

• Um ortofotomapa 2D de todo o talude - com uma resolução de 1cm/pixel, permitindo a produção de uma 

nuvem de pontos correspondente ao modelo 3D do talude; 

• Um conjunto de fotografias frontais obtidas na perpendicular ao talude utilizando uma câmara fotográfica 

de alta definição. 

Segundo voo 

Primeiro voo 
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O volume de informação é significativo, sendo a informação disponibilizada por acesso ao software PIX4D 

especificamente desenvolvido para tratamento e interpretação de informação fotogramétrica. Este software 

permite uma visualização 3D, a realização de medições, a exportação de fotografias, nuvem de pontos, etc. 

Permite igualmente a identificação da fotografia que deu origem ao detalhe visualizado, o que permite a consulta 

direta da imagem.  

4.2 Ortofotomapa 

O ortofotomapa 2D foi realizado com recurso a GPS Diferencial RTK associado a uma câmara fotográfica de 

45 Megapixel concebida para produção de cartografia digital, tendo-se obtido uma imagem com uma resolução 

de 1cm/pixel de todo o talude e um modelo 3D do mesmo. Com o equipamento utilizado a precisão obtida é da 

ordem de 3 cm em planimetria e até 10 cm em altimetria.  

As imagens correspondentes ao ortofotomapa, em formato jpeg e georreferenciadas, têm uma dimensão variável 

da ordem de 15 a 20 MB, perfazendo um total de 27,8 GB. Cada uma das imagens é editável individualmente. 

Com base nestas imagens e com recurso a software comercial é possível não só fazer a visualização 3D do 

talude, como produzir uma nuvem de pontos e o respetivo modelo digital de terreno. O software utilizado no 

presente caso foi a plataforma PIX4D, que permite também fazer a medição de distâncias, traçar perfis, 

identificar a fotografia que está a ser observada e exportar para ficheiros compatíveis com SIG e CAD. 

4.3 Fotografias frontais do talude  

A câmara utilizada para realização das fotografias foi uma câmara DJI H20 T concebida para inspeções técnicas, 

que tem um zoom ótico de 40 × e resolução de 20 megapixel.  

Foram obtidas cerca de 167 fotografias frontais do talude, com uma dimensão média de 8-9 MB, correspondente 

a uma resolução de 72 ppp e representação de cor sRGB. A área de talude abrangida por estas fotografias é de 

cerca de 12000 m2, pelo que cada uma das fotografias abrange uma área de aproximadamente 1200 m2, com as 

devidas sobreposições. Complementarmente a estas fotografias, foram obtidas fotografias de detalhe  

Apresenta-se na Figura 4 e na Figura 5 um exemplo de uma fotografia frontal e da correspondente fotografia de 

detalhe. Dada a qualidade do zoo ótico da câmara utilizada, as fotografias de detalhe permitem ainda uma 

ampliação para observação de pequenos pormenores que necessitem de ser analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Exemplo de fotografia frontal, onde se encontra assinalada a zona de zoom. 
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Fig.5. Exemplo de detalhe da mesma fotografia frontal e de ampliação de uma zona desta fotografia. 

Na Figura 6 apresentam-se exemplos de anomalias que foram detetadas por análise das fotografias frontais. 

Conforme se pode observar, a observação cuidada das fotografias frontais e a respetiva ampliação permite a 

visualização dos diferentes componentes de talude com o detalhe suficiente para identificação de anomalias tais 

como fissuras, elementos partidos, ressurgências e outros. 

Apresentam-se na Figura 7 exemplos de anomalias que foram possíveis identificar, localizar e descrever 

respeitante os componentes do sistema de drenagem principal. Uma vez que estes órgãos são horizontais, a 

observação de detalhe foi realizada por análise das fotografias aéreas. Eventuais descidas de talude seriam mais 

bem observadas nas fotografias frontais. 
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Fig.6. Exemplos de anomalias visualizadas e avaliadas com base na fotografia frontal de detalhe. 

  

 

Fig.7. Exemplos de anomalias no sistema de drenagem superficial. 
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4.4 Nuvem de pontos 

Embora a nuvem de pontos gerada a partir do modelo 3D do talude não tenha sido explorada no presente caso, 

pode constituir uma ferramenta muito útil uma vez que a sua importação para software adequado permite o 

traçado de perfis transversais do talude, com o espaçamento desejado, de modo a definir a geometria do talude: 

altura, inclinação de cada um dos panos, largura de banquetas, etc..  

A nuvem de pontos permite também a realização de medições, quer no plano, quer de volumes, caso venham a 

ser necessárias. 

Outra potencialidade baseada na existência de uma nuvem de pontos consiste na comparação de levantamentos 

efetuados em datas distintas e identificação de pontos ou zonas em que a geometria tenha variado, o que indicia 

um movimento ou intervenção implementada.  

5 POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES 

Conforme se tem vindo a referir, a utilização de drones é eficiente para inspeção de taludes de difícil acesso, 

quando as condições de visibilidade são adequadas, isto é, desde que não haja obstáculos que impeçam a visão 

do talude. Estas condições traduzem-se em adequadas condições climatéricas e ausência de vegetação frondosa 

ou de outros obstáculos, tais como detritos. 

Em termos de duração da inspeção, no caso do talude inspecionado, estima-se que a realização dos voos tenha 

sido significativamente mais rápida do que teria sido uma inspeção em condições de acesso adequadas. 

Efetivamente este talude tem um conjunto bastante alargado de órgãos de drenagem e de soluções de 

estabilização, implementadas em diferentes fases de vida da obra, que tornariam a inspeção visual direta, com 

registo e localização das patologias mais demorada do que a realização dos voos. 

Para além disso, devido à inclinação acentuada dos diferentes panos e à reduzida largura das banquetas, para 

realização da inspeção em condições de risco adequadas, seria necessário prever medidas de segurança 

complementares, tais como linhas de vida, por si só, morosas de implementar. A realização de voos com drone 

reduz significativamente os riscos associados à segurança dos técnicos que realizam as inspeções.  

Acresce que este tipo de inspeção fornece um registo fotográfico de todo o talude, que permite ser novamente 

observado em caso de dúvida ou necessidade. Permite também a comparação de registos efetuados em 

campanhas diferentes e a localização de pontos ou zonas específicas, uma vez que todas as imagens estão 

georreferenciadas. 

A produção de uma nuvem de pontos permite obter um modelo digital de terreno que poderá ser explorado para 

determinação da geometria atual do talude e para realização de medições, eventualmente necessárias para 

estimativa da dimensão de anomalias ou das intervenções necessárias. 

No entanto, a utilização desta tecnologia tem algumas limitações.  

Por um lado, existem zonas de proteção a aeroportos, onde não poderão ser obtidas licenças de voo, sendo, 

portanto, necessário avaliar antecipadamente a localização do talude a inspecionar em relação a estas zonas. Na 

Figura 8 apresentam-se a título indicativo as zonas de proteção ao aeroporto de Lisboa e ao aeródromo de 

Cascais. 

Por outro lado, a trajetória de voo é condicionada pela existência de elementos em altura com os quais o drone 

possa colidir, tais como árvores, antenas, postes ou cabos de eletricidade. No caso em específico da CREL, foi 

imposto um afastamento mínimo de voo à autoestrada e a interdição de a sobrevoar, como forma de evitar 

distrações nos condutores. 

Outra limitação determinante do sucesso da metodologia é a existência de vegetação, mesmo que de grande 

altura, ou de outro tipo de obstáculos, uma vez que impede a visualização da superfície.  
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Fig.8. Zonas de proteção existente na Grande Lisboa. A vermelho zonas de interdição, 

a amarelo e a verde zonas com limitação da altura de voo. 

6 CONCLUSÕES  

Da experiência recolhida no decurso da programação e realização da presente inspeção, conclui-se que a 

inspeção visual de taludes de difícil acesso com recurso a Veículos Aéreos Não Tripulados (drone), permite, em 

geral, dispensar a necessidade acesso a cada nível. Assim, a utilização de drones constitui uma nova alternativa 

para inspecionar e monitorizar taludes. Este método facilita o trabalho de inspeção reduzindo o tempo e os meios 

de execução, bem como os riscos associados. 

Este método permite a observação de detalhes existentes a uma altura superior à do olho humano, obviando a 

utilização de meios de elevação ou de linhas de vida. 

A utilização de drones no apoio aos trabalhos de inspeção de taludes pode ser introduzida para aumentar a 

frequência de observação, especialmente em taludes altos e de forte inclinação. 
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