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EDP Labelec
A Labelec é o centro de excelência técnica do Grupo EDP

Prestação de serviços na área da energia eléctrica e ambiente

• Empresa certificada

— Qualidade (NP EN ISO 9001:2008)

— Ambiente (NP EN ISO 14001:2004)

— Segurança (OSHAS 18001:2007)

• Laboratórios acreditados (NP EN ISO 17025:2005)

— Ambiente

— Alta Tensão

— Contagem de Energia*

— Termografia

— Materiais Isolantes

— Medidas Eléctricas

— Combustíveis Sólidos

• Inspecções Termográficas a 
linhas aéreas, centrais e 
subestações

• Medição de distâncias dos 
condutores de linhas aéreas a 
objectos no terreno

Inspecção de activos



Inspeção de linhas elétricas
Da recolha dos dados à criação do output de valor acrescentado

LiDARMeios

Recolha de dados – Processamento da informação – Indicação dos locais críticos – Priorização das ações de manutenção

Visual

Infra-vermelho
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Perspectiva histórica
Mais de 25 anos de experiência na atividade

1980

1994

2021

2018

2016

2007

1996

Introdução 
do 

helicóptero

Aquisição 
meios 

dedicados à 
inspeção 

aérea

Primeiro 
LiDAR

LiDAR de última 
geração e 
sistema de 

armazenamento 
de dados

Introdução 
do drone 

nas 
inspeções 
regulares

Inspeções 
apeadas



Atualidade
2021 foi um ano de elevada realização

Recursos 
Labelec

14 Pessoas

2 helicópteros
(1100 h de 

voo) 

3 drones asa 
rotativa

3 sistemas 
LIDAR

24 000 
km

Largura:
40 m

Área:
96 000 ha

Densidade: 
> 80 pontos /m2

2021



Sistemas LIDAR
A qualidade da recolha de dados é fundamental para o output final 

IMU
Inertial Measurement 

Unit

GNSS
Global Navigation
Satellite System

LIDAR

Dados recolhidos pelo meio aéreo (helicóptero ou drone) Outros dados

Sistema de controlo e integração

Estações 
Terrestres

RENEP
DGT



Processamento de dados LIDAR
Complexo mas com forte aposta na automação e digitalização

Cálculo Inercial Classificação Digitalização Determinação de 
distâncias criticas Validação final



Outros use cases
O valor do LiDAR não se reduz à determinação de distâncias críticas

Modelos digitais 
de 

terreno/superfície

Cadastro de ativos 
da rede

Cadastro florestal
Determinação das COS
Estado fitossanitário
Determinação das taxas de crescimento



Projecto Replant

A1.3. - Dados de deteção remota de baixo-custo, 
elevada qualidade, para planeamento e gestão florestal

 Conhecer o estado, em tempo real, da floresta 
portuguesa

 Necessitamos de informação, em tempo real, para 
o planeamento e gestão florestal

 Através da utilização de deteção remota e técnicas 
de inventário expedito

TAREFA A1.3.1. Optimização da aquisição de dados 
LIDAR para quantificação de biomassa (Labelec | 
Amorim, Altri, NVC, EDPD, INESC TEC, FEUP, UTAD)

Projecto operacional do 
ForestWISE

Implementação de estratégias colaborativas 
para a gestão integrada da floresta e do fogo



Desafios e oportunidades
Apesar do caminho realizado, ainda existem trabalho a realizar

 Automação do processamento de dados LiDAR

 Utilização de drones de asa fixa para levantamentos de dados LiDAR

 Armazenamento e visualização da informação LiDAR

 Integração de informação adicional (RGB; Multiespectral)

 Aproveitamento do potencial da informação recolhida para criação de outros 
outputs de valor acrescentado



Obrigado

Questões

andre.coelho@edp.com


