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Impulsionados inicialmente pelas pesquisas 
militares, os VARP evoluíram 
significativamente na última década. Há 
melhorias em eficiência, alcance, tamanho e 
carga útil, com dados de alta qualidade. As 
plataformas de magnetômetros com drones 
provaram ser eficazes em muitas aplicações 
e a tendência  é que se torne padrão nas 
pesquisas geofísicas aéreas.

A tecnologia ultraleve DRONEmag™ 
Potassium (K) da GEM é a escolha certa 
para aviões de asa fixa, helicópteros e multi-
rotores. O benefício mais importante é a 
sensibilidade do DRONEmag™ – a mais alta 
de todos os magnetômetros VARP. Esta é 
fundamental justamente em aplicações 
aéreas, pois o drone é elevado da superfície e 
há possíveis equações de campo a serem 
consideradas: quanto mais longe o sensor 
estiver da fonte, menor será o sinal, o que 
pode ser compensado usando este 
magnetômetro ultrassensível, no ar, como o 
DRONEmag, de potássio bombeado 
opticamente.

O DRONEmag™ é um sistema autônomo 
seguro para qualquer tipo de plataforma. E 
pode ser utilizado como uma solução chave 
para seu projetos.

A GEM Systems é  a 
fornecedora líder global no 

mercado para magnetômetros 
de alta precisão. Suas soluções 

já testadas e aprovadas se 
concentram na tecnologia de 
potássio (K), bem como nas 

tecnologias quânticas 
Overhauser e Proton, e são um 

padrão para aplicações de 
VARP (Veículo Aéreo 

Remotamente Pilotado),  
Airborne (Qualquer 

Aerotransporte), UXO 
(Engenhos explosivos não 

detonados) e outros 
monitoramentos de solo. 

O Magnetômetro DRONEmag 
TM é uma solução autônoma, 

pronta para uso e desenvolvida 
especificamente para o trabalho 

aéreo. Com a tecnologia 
Potassium incorporada, 

permite a aquisição de dados  
de alta resolução e alta 

sensibilidade nos drones. Com a 
tecnologia K, é baixo o erro de 
direção combinado com alta 

sensibilidade para maximizar 
as respostas de anomalias sutis.

Em solo, a GEM  já vem 
liderando a indústria de 

magnetômetros e gradiômetros 
por décadas, com

Sistemas K-Mag, Overhauser e 
Proton. São variadas as 
soluções para aplicações  

militares e para as geociências.
Para medições estacionárias, o 
GEM fornece estações base e 

grandes sistemas K para 
observatórios (20 – 50 pés), 
sistemas  estes já instalados 

globalmente. Com essa 
experiência e P&D contínuos, 
nossos clientes se beneficiam 
continuamente de soluções 

robustas e comprovadas com 
resultados de alta precisão e 

qualidade.   

Com mais de 30 anos de pesquisa e 
desenvolvimento em sistemas magnéticos, os 
componentes DRONEmag™ são 
especialmente projetados para dados de alta 
sensibilidade e sem ruído. O trabalho aéreo 
em plataformas, como o sistema integrado de 
magnetômetro e drone de asa fixa Monarch 
da GEM, além do trabalho em outras 
plataformas, como Multi-Rotores e drones de 
helicóptero, levou ao desenvolvimento do 
menor e mais preciso magnetômetro VARP 
(UAV) do mercado.

O equipamento trabalha com extrema 
tolerância ao gradiente da tecnologia K de 
até 50.000 nT/m e amostragem rápida de 20 
Hz (20 amostras por segundo). Esta permite 
que os drones se movam em alta velocidade 
para obter medições de alta sensibilidade de 
forma eficaz e completa.

As aplicações de magnetômetro e 
gradiômetro da GEM incluem geociências e 
pesquisas militares, por exemplo, no 
mapeamento de depósitos minerais, dutos e 
outras infraestruturas enterradas e 
hidrelétricas; para detectar pequenas armas 
enterradas em perícia; vôos precisos em áreas 
de risco com bombas/granadas não 
detonadas, na engenharia e nas missões 
ambientais.

DRONEmagTM UAV Magnetômetro 
para medidas aéreas precisas 
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Sistema DRONEmag™ com dados de magnetômetro de alta resolução obtidos 
de uma plataforma GEM UAV. Os componentes do sistema incluem 
magnetômetro leve de alta sensibilidade; cabo eletrônico e caixa eletrônica do 
sensor. O peso do sistema é inferior a 1kg para compatibilidade com GEM e 
outras plataformas de drones.

 DRONEmag™ Pesquisas 
Diferenciais entre o terrestre e o aéreo

Com a necessidade de corte de custos, ou 
por questões de segurança e qualidade de 
dados em primeiro plano, os levantamentos 
com magnetômetros em drones estão 
substituindo rapidamente os levantamentos 
magnéticos terrestres e aéreos abaixo de 
2.000 km de linha. Os levantamentos com o 
DRONEmag™ oferece uma solução 
comprovada com inúmeras vantagens.

Enquanto uma pesquisa de campo usual 
levaria 10 dias de trabalho, com custos 
associados, uma pesquisa com o 
DRONEmag™ pode fazer 100 km de 
trabalho em um único dia. Além disso, os 
levantamentos de solo exigem linhas de 
corte e esses serviços estão se tornando mais 
caros e mais difíceis de contratar. Isto sem 
adicionar os riscos de segurança para a 
tripulação.

O número de acidentes relacionados à 
captura de dados manual também cresce a 
cada dia. Além disso, os custos com o 
aluguel de um avião ou o helicóptero pode 
inviabilizar o projeto, pois ele inclui valores 
agregados como o abastecimento da 
aeronave, o custo do piloto, do mecânico, do 
técnico que vai manusear o equipamento, 
alimentação, acomodações.J

Já os drones são de muito mais fácil 
manuseio e movimentação e podem fazer 
vôos noturnos, oferecendo uma 
produtividade significante em relação à 
coleta de dados usual. Na prática, o UAV 
voa muito baixo (em torno de 100  pés em 
vez de 300), o que aumenta a potência do 
sinal, que já possui alta sensibilidade.

 

Dados coletados com o DRONEmag™ 
(GSMP-35U) durante um teste de vôo em Ontário.

Opções de sensor 
 (GPS, IMU, Altímetro a Laser e 

Pixhawk) 
São quatro as opções do sistema GEM : 
GPS; Unidade de Medida Inercial (IMU) - 
para gravar características de vôo como 
como o giro - roll, a inclinação - pitch e a 
guinada - yaw); Altímetro a laser e  
Habilitado para Pixhawk.

Observe que os dados de altitude do GEM 
são sempre medidos da superfície do solo até 
a posição do sensor para modelagem e 
interpretação ideais dos dados. As opções 
acima também podem ser combinadas para 
melhorar a funcionalidade.




