
Uma equipa de investigadores portugueses
pretende fazer o mapeamento 3D das Ilhas
Shetland do Sul e da Península Antártica. Na

bagagem, leva um drone por Hugo Séneca

m 50 anos, a temperatura média da atmosfera da Penín-
sula Antártica subiu cerca de 2,5 graus. Pode parecer um

contrassenso, mas o fenómeno terá levado ao aumento da

cobertura de neve. E isto porque o calor aumenta a quan-
tidade de água evaporada; e a evaporação aumenta a precipitação em
forma de neve. Nos últimos 14 anos, o Programa Polar Português (Pro-
Polar) tem sido visita assídua da Península Antártica e das Ilhas She

tland do Sul. Em fevereiro, os investigadores portugueses iniciaram a

missão Antártida 3D com o objetivo de responder à questão: que im-
pacto produz o aumento da temperatura da atmosfera nos solos perma-
nentemente gelados (permafrost)? Foi para começar a trabalhar na res

posta à questão que entraram em cena dois especialistas em cartografia
de Marte, uma campanha de crowdfunding e um drone que promete
acelerar a capacidade de mapeamento 3D

das ilhas e da Península Antártica.
O primeiro desafio começou com a cam-

panha de crovvdfunding: no final de janeiro,
o ProPolar amealhou, em ritmo de contrar-

relógio, o dinheiro necessário para a compra
de um drone EBEE, da fabricante SenseFly,

para o mapeamento 3D da península Antár-

Os investigadores do

ProPolarjá fizeram o

mapeamento 3D de nove
quilómetros quadrados na
Península Antártica. Os

investigadores acreditam

que o mapeamento deve
ficar concluído dentro de
três a quatro anos

tica. No dia 31 de janeiro, a campanha de crowd-

funding fechou com 302 doadores e 21.917 euros.

No dia 19 de fevereiro, a equipa do ProPolar em-
barcou finalmente rumo a Antártida. \a bagagem
levou um drone leve, que tanto pode ser trans

portado às costas numa caminhada de sete ho-
ras, como pode ser guardado numa mala que cabe

numa cabine de avião.

Para que queremos investigadores do Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT)
um drone naquele continente branco onde não

há cidades ou sequer habitantes? Gonçalo Viei-

ra, investigador do Centro de Estudos Geográfi-
cos do IGOT e coordenador de equipas do ProPo-
lar que participam nas missões levadas a cabo na

Antártida e no Ártico, dá uma primeira respos-
ta que remete para a operacionalidade: «Com os

processos de topografia clássica seriam necessá-

rias horas para conseguir fazer o mapeamento de

uma área de 100 por 100 metros. Comeste drone,

podemos fazer o mapeamento 3D de 100 hecta-

res em 30 minutos e ainda podemosbeneficiar do

uso de uma câmara de infravermelhos próximos »
.

Os investigadores do IGOT descrevem a estreia

do EBEE como um testo no que toca à recolha de

dados e à resistência aos elementos. Em 15 dias, o

drone apenas voou 2,5 horas, cobrindo uma área

dc 3quilómetros por 3 quilómetros. Gonçalo Vieira

admite que «é unia área pequena» . «Tivemos sem

pre condições meteorológicas muito más e só voá-

mos quando a meteorologia permitia. Ou seja, es-



tivemos limitados por vento muito forte, nuvens muito baixas ou nev<

no solo», acrescenta.

IMAGENS SOBREPOSTAS
Atualmente, o ProPolar monitoriza perfurações de um a 25 metros de

profundidade emlO pontos das Ilhas Shetland do Sul. A recolha de da-
dos contempla ainda as observações no terreno, e imagens de satélite. O

recurso a drones acelera o mapeamento 3D do terreno, através de um

processo de sobreposição de imagens de vários ângulos que é conhe-
cido como fotogramctria, c promete atuar como um complemento de

outros métodos de recolha de informação.
«Permite dar coordenadas espaciais à informação que é recolhi -

da com muito detalhe. Ao

voar sobre determinadas

áreas, torna-se possível ex-

trapolar a informação que
era mais pontual para áre-
as mais amplas», sublinha

Gonçalo Vieira.
O investigador do IGOT recorda que o drone é

mais do que uma simples máquina capaz de aterrar

e levantar voo e captar imagens aéreas: «E tam-
bém o software que permite calcular o relevo com
a precisão necessária (para a análise da evolução

dopermafrost)».
O drone EBEE não dispõe de compartimentos

para o transporte de ferramentas e sensores adi-
cionais - mas permite alternar a captação de ima-

gens comuma câmara que opera no espetro visí-
vel com uma câmara de infravermelho próximo.
Entre os investigadores do ProPolar há a noção de

que o aquecimento global tem contribuído para
a expansão da vegetação local. Mas só a análise

quantitativa, obtida através da captação de ima-

gens aéreas, permitirá confirmar a eventual ex-
pansão: «A câmara de infravermelho próximo é

determinante para caracterizar a vegetação e dis -

tinguir as diferentes espécies. Com as imagens de

espetro visível, seria difícil distinguir os diferen-
tes tipos de verde da vegetação » , explica Louren-

ço Bandeira, investigador do Centro de Recursos

Naturais e do Ambiente do Instituto Superior Téc -
nico (CERENA).

Lourenço Bandeira e Pedro Pina chegaram ao Polo

Sul «entrando por Marte» . Nos últimos 10 anos, am-
bos os investigadores tem trabalhado no mapcamento
3D de Marte , com o desenvolvimento de algoritmos

que permitemidentificar automaticamente terrenos

com propriedades geológicas que, eventualmente,

podem indiciar a presença de gelo no subsolo. Aes-
treia numa missão do ProPolar ocorreu durante uma
missão à ilha norueguesa de Svalbard, onde pude-
ramestrearumhexacóptero no mapeamento 3D de

um local já situado no círculo polar ártico.

«A única diferença (face ao mapeamento 3D de

Marte) é o objetivo de estudo. Além do controlo dos

Lourenço Bandeira
e Gonçalo Vieira:
o drone EBEE

permite acelerar
o os trabalhos de

mapeamento 3D
do permafrost na
Península Antártica

PARA QUE SERVE O MAPEAMENTO
O aquecimento da atmosfera registado nos últimos anos teve influência na redução de glaciares, do gelo marinho e

plataformas de gelo, e acredita-se que tenha provocado uma expansão da vegetação. «Apenas no permafrost ainda não

existem estudos conclusivos», acrescenta Gonçalo Vieira. A escolha da Península Antártica prende-se com o facto de

ser um dos pontos do "continente branco" onde o aumento da temperatura média tem tido maior impacto. Gonçalo Vieira
lembra que, na região de Palmer, a 500 quilómetros, na Península Antártica, «o permafrost desapareceu em vários locais

analisados». Durante as estadas na Antártida, os investigadores portugueses fazem monitorizações meteorológicas,
acompanham a evolução da temperatura do solo, da cobertura de neve, da erosão dos solos, e da vegetação. Os dados
recolhidos pela equipa portuguesa foram cedidos a investigadores da Estação King Sejon, da Coreia do Sul, que estão
a estudar a vegetação e a mudança climática no local. Foi esta estação sul-coreana que acolheu os investigadores
portugueses durante a missão levada a cabo entre fevereiro e março.


