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Inspeção de locais de difícil acesso em obras, estruturas e edificações 
como: estádios, pontes, viadutos, túneis, barragens, encostas, dutos, 
plantas industriais, castelos d’água, torres de transmissão, ferrovias, 
estradas, etc.

Diagnóstico precoce do comportamento anômalo de estruturas. 

Mapeamento, acompanhamento e controle de obras.

HistóricosHistóricos ativos visuais para o planejamento de recuperação de 
estruturas.

Criação de programas de manutenção preditiva para reparos 
específicos.

Investigação de acidentes e verificação da extenção de danos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Obtenção de fotografias e/ou filmagens em alta resolução (HD), 
enviadas para uma estação remota à uma distância de até 1,5 km.

Autonomia de voo de até 30 minutos.

Distância mínima até o objeto: 1,0 m.

Capacidade de pairar no ar sobre áreas de interesse.

PousoPouso e decolagem vertical sem necessidade de infraestrutura 
complexa, permitindo uso em espaço restrito, necessitando de 
apenas 1,0 m² de área.

Alta capacidade de customização para diferentes aplicações.

Otimização das inspeções com fornecimento de informações precisas 
aos inspetores, poupando tempo e recursos financeiros.

DESEMPENHO DO SISTEMA

SOLICITE DEMONSTRAÇÃO PELOS TELEFONES 3042.8615 OU 99124.6145

Mediante a necessidade de monitoramento de estruturas de 
difícil acesso, a INSPEC Engenharia apresenta um serviço de 
inspeção através de robótica aérea.

Para sua criação, foram reunidas a experiência empresarial e 
conhecimentos tecnológicos em engenharia, automação, 
comunicação, materiais compósitos e aviônica, criando um 
serviço de alto desempenho.

O sistema realiza a inspeção capturando imagens e vídeos 
através um robô aéreo, sem fio, com sofisticada eletrônica 
embarcada, controlada remotamente por computador.

SeuSeu controle de posicionamento de câmera permite uma 
varredura precisa e ampla da região inspecionada, 
podendo chegar a uma distância mínima. Dessa forma é 
possível obter imagens que fornecem uma visão geral ou 
detalhada de uma estrutura.

INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS E 
EDIFICAÇÕES COM UTILIZAÇÃO 
DE ROBÓTICA AÉREA


