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Engineering Solutions 360 degrees: 3R BlueAeroVision GSI Connected
Universities as a partner in the development of the research center in solutions with Drones/RPA

M.Sc Rogerio Dias Regazzi - Membro fundador da RPR e CEO da 3R Brasil
Diretor da 3R Brasil Tecnologia Ambiental, do site isegnet.com.br e de outros sete sites de 
conteúdo na área de SST e instrumentação. Engenheiro Mecânico pela UFRJ, Mestre em 
metrologia e qualidade industrial com especialidade em automação e nas ciências das 
medições, com foco em meio ambiente, acústica e vibrações. Responsabilidade técnica em 
Engenharia Mecânica, Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Autor de três 
Livros na área de engenharia e automação e de diversos softwares e patentes. Registrado 
no CREA e na Ordem dos Engenheiros de Portugal. Possui 3 livros de Engenharia.





Tecnologia Ambiental
Robótica, Instrumentação na Indústria 4.0

Convergência de soluções com Drones para georreferenciamento e 
atuação com instrumentação e acesso remoto para a gestão de agentes 
de risco ambientais a partir de: tecnologia aeroespacial com robótica, 

automação, mapeamentos, modelagens, simulações de exposição, 
estudos de eficiência de EPC/EPI e outros serviços especiais.

Vídeo do estado da técnica da integração na Engenharia 360°:

Tecnologias em SSTMA com a 3R Brasil e o BlueAeroVision

“Diferencial na execução com processos 
automatizados, robótica, bigdata e 
inteligência artificial”

https://www.youtube.com/watch?v=7ZHOV3upO5U&feature=youtu.be


Estudos para caracterização, avaliação e 
monitoramento ambiental e modelagem ocupacional

Atuamos com instrumentações e soluções inovadoras de tecnologias aeroespaciais com uso de DRONES-RTK e 
BigData, gerando mapas 2D e 3D para modelagens ambientais e simulações acústicas. 

Trabalhamos com as seguintes ferramentas e sistemas: NoiseAtWork, iNOISE e Predictor LimA (da empresa 
Holandesa DGMR, harmonizado pela 3R Brasil), Agisoft Photoscan e Sputnik (da empresa Russa Geoscan) e QGIS 
(aberto), os software próprios Gerente SST e a série NoiseAdVisor e VibAdVisor. Atuando com a engenharia 
assistida, gerando laudos ocupacionais e estudos de impacto ambiental de alta precisão com reconhecimento 
técnico e legal.

Vídeos com as soluções integradas softwares, ferramentas, sistemas e equipamentos do nosso projeto Blue 
Aerovision de Engenharia e Drones:

• Drone como Ferramenta de Engenharia

• Estudo de engenharia no Hopi Hari com modelagem, medições e soluções

https://www.blueaerovision.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R-YdQUc5wMM


Com inovação e o estado da técnica atuamos na área de SSTMA 

Na área ocupacional como diferencial atuamos na redução da dose de exposição de agentes de risco 
realizamos estudos especiais, monitoramento contínuo e remoto, análise de EPC e eficiência dos EPIs 
utilizando método como NIOSH01 e cálculos normalizados em app próprios; incluindo avaliação de 
EPI in loco com o método da cabeça Artificial, segundo à ISO 11904-2.

Também contamos com uma moderna câmera acústica de 48 microfones capaz de analisar a 
diretividade dos sons, para estudos e simulações de atenuação com barreiras (escudos acústicos),
com a técnica de atenuação do ruído direto. Podendo ser usada inclusive para análise de vazamentos 
acústicos e defeitos em máquinas. 

Vídeos sobre a câmera acústica:

• Acoustic Camera: What Sound Really Looks Like

• Câmera Acústica Ring 48

Mapeamento industrial e Gestão do Agente Ruído

https://www.youtube.com/watch?v=XTzG1vTQ8ec
https://youtu.be/Pub66AeKSp8


Oportunidade: Monitoramento contínuo e pontual com laudos de mapeamento e dados

em tempo real com acesso remoto atendendo: Anvisa 09 e NR-17

Monitoramento da Qualidade do ar

Acesso a áreas de risco com Drones/Robô com 
câmera térmica e sensores acoplados



Estudos para caracterização, modelagem e 
monitoramento ambiental

• Drones/RTK na Engenharia: Os drones fornecem uma
plataforma flexível com uma ampla gama de câmeras e sensores, 
inclusive infravermelho. Eles podem coletar dados que exijam
respostas rápidas e soluções em tempo real ou armazenar dados 
para análises posteriores, balizando uma situação existente e 
elaborando modelos precisos para simulações e avaliações.

• As soluções de software, por exemplo, usam dados 
topográficos e geológicos coletados pelos drones para contagens, 
criando modelos que ajudam a realizar análises dimensionais de: 
elevações, alturas, áreas, perímetros, vegetação, terreno, etc. 
Indentificando os melhores locais para construções e projetos
acústicos, tendo em vista os impactos ambientais de novos
emprendimentos e helipontos.

• Modelagem acústica: A modelagem acústica, a partir de dados 
coletados por Drones, estações de monitoramento acústico e 
analisadores de frequência, está relacionada diretamente com os
dados de medições acústicas de longa duração, a identificação, o 
reconhecimento e a quantificação de fontes de ruído na situação
encontrada do empreendimento em atendimento a NBR 
10151/2019.

• Com os modelos de aerofotogrametria são inseridos em
software de modelagem e simulação acústica como o iNOISE, a 
situação real do ambiente. Além disso com a possibilidade de 
simulação, é possível calibrar os modelos e plantas, adequando-os
para atendimento as demandas e legislações locais com um estudo
de impacto das diversas situações encontradas; de forma 
adequada e precisa com cálculos normalizados conforme ISO 9613 
e ISO TR 17534-3.



Estudos para caracterização, avaliação e 
monitoramento ambiental

Ortofotos em KMZ  e modelos 3D com topografia do local, gerados com o software Agisoft Photoscan:



Estudos para caracterização, avaliação e 
monitoramento ambiental

Mapas acústicos e simulações em ortofoto realizadas com o software iNOISE na casa Rosa na Gávea:



Estudos para caracterização, 
avaliação e monitoramento
Ambiental em Helipontos

• EVAL (Estudo de Viabilidade Ambiental Local) de 
Helipontos conforme RBAC 161 da ANAC. Heliponto 
do Centro de Convenções Sulamérica.

• Prdictor LimaA 7810-G - Estudos de impacto para 
pequenas áreas e trechos curtos de rodovias e 
ferrovias. Rodoviário, ferroviário, industrial, turbinas
eólicas, CNOSSOS-EU. 

• Versão 7810-G inclui Tráfego aéreo & Integração
em sistemas GIS.



Estudos para caracterização, avaliação e 
monitoramento ambiental com superposição com CAD

Ortofotos em KMZ  e modelos 3D com topografia do local, gerados com o software Agisoft Photoscan (Colégio na Gávea):



ESTUDO DE IMPACTO SUBESTAÇÃO

1) CHACRINHA / LEME – RJ 

Estação de monitoramento da CESVA 
instalado na vizinhança e resultados 
georreferenciados superpostos

Serviço de Perícia e Avaliação Ambiental
Projetos Realizados:



2) HOPI HARI

Modelagens precisas com Drone (RTK)



3) ACELOR MITTAL

Estudo de impacto 
De ruído na vizinhança 
Georreferenciado 
relacionando fontes 
internas: fixas e móveis, 
além de fontes externas 
ao empreendimento.

Realidade e precisão 
com uso de modelos 2D 
e 3D a partir de 
RPA/DRONE.

Serviço de estudo e diagnóstico de ambiental:



Estudos de medidas de controle acústico

Projetos acústicos, georreferenciados com simulações levando em conta os terrenos e entornos, para a 
adequação ao local:



Atuamos com instrumentações e soluções inovadoras de tecnologias de gestão e análise de risco de diversos 
agentes físicos e químicos, com foco no ruído ocupacional, a partir de: Mapeamentos, simulações e modelagens 
do ruído industrial com medições pontuais e contínuas com analisadores de frequência do tipo I, gerando mapas 
de risco orgânicos renderizados de cores em planta baixa com o software NoiseAtWork.

O software também trabalha com cálculos e estimativa da exposição média e normalizada em função da rota 
desenhada na planta com a inserção do tempo em cada local, integrando a gestão dos resultados de exposição
diária e semanal com o app da 3R Brasil - NoiseAdVisor TWA, ou seja um EPC baseado na gestão do risco.

Vídeo sobre o Software de mapeamento e gestão de agentes de risco NoiseAtWork:

• NoiseAtWork

Mapeamento industrial e Gestão do Agente Ruído

https://youtu.be/yiPW_-iQCoY


Ortofotos em KMZ e modelos 3D com topografia do local, gerados com o software Agisoft Photoscan, a partir 
de georreferenciamento com Drone-RTK, dos entornos, áreas sensíveis, construções, distâncias e elevações de 
forma simplificada para serem utilizadas posteriormente nas simulações e integração de sensores IoT para a 
gestão eficiente de SSTMA.

Mapeamento industrial com uso de DRONE-RTK



Exemplo de Modelagem, mapeamento acústico e de simulações de barreiras em planta baixa, utilizando o 
software NoiseAtWork :

Mapeamento industrial e Gestão do Agente Ruído



Com softwares Gerente SST e a série de App(s) NoiseAdVisor e VibAdvisor desenvolvido pela 3R Brasil Tecnologia 
Ambiental realizamos estudos especiais com gestão de riscos ocupacionais, eficiência dos EPIs utilizando método 
como NIOSH 01 com uso de analisadores de frequência do tipo 1 e app próprios:

Mapeamento industrial e Gestão do Agente Ruído



Mapeamento industrial 
de Qualidade do ar e 
Gestão do Agente Ruído

• Cálculos e estimativa da exposição média e 
normalizada em função da jornada de trabalho e rota 
desenhada na planta com a inserção do tempo em 
cada local, utilizando o software NoiseAtWork e o APP 
NoiseAdVisor TWA (com e sem EPI):



Monitoramento contínuo, com resultados em tempo real de: CO2, Temperatura,

Umidade e PM 2.5 - Anvisa 09 e NR-17

Monitoramento da Qualidade do ar (QAI)



Estudos para Desempenho de acústica 
interna (NBR 15575 e NBR 10152).

Realizamos estudos de eficiência e desempenho com medições e avaliações acústicas de vazamento sonoro, 
identificação, quantificação de fontes, índices acústicos, potência sonora, diretividade, desempenho de 
materiais e muito mais, conforme NBR 15575 e NBR 10152. Atestando a eficiência de isolamento dos edifícios 
(comportamento acústico e desempenho) que são tratadas nas normas ISO 140, 10140, 16283, 3382, etc. Com 
a realização de cálculos normalizados e a emissão de relatórios de isolamento acústico segundo as normas ISO 
140 e ISO 717. Onde são tratados o isolamento aéreo entre locais (fechamentos verticais: paredes), de 
fachadas (janelas), isolamento do ruído de impacto (entre pisos), tempos de reverberação e os ruídos gerados 
por equipamentos prediais. 

Também realizamos simulações para escolha dos melhores materiais e locais de instalação com a realização de 
projeto acústico executivo.

Trabalhamos com equipamentos modernos como a Câmera acústica Ring48 AC Pro com 48 microfones , 
analisador de frequências, batedor de pés e fonte sonora omnidirecional.

Segue vídeo demonstrando a tecnologia inovadora da Câmera acústica:
https://youtu.be/Pub66AeKSp8

https://youtu.be/Pub66AeKSp8


Exemplos do uso da câmera acústica para mapeamentos industrias e estudos/simulações de atenuação com 
barreiras (escudos acústicos), com a técnica de atenuação do Ruído direto.

Mapeamento industrial e Gestão do Agente Ruído



Estudos para Desempenho de acústica 
interna (NBR 15575 e NBR 10152).

Estudo de vazamentos acústicos e fontes internas utilizando a câmera acústica:



Projetos de P&D em parceria com a PUC-Rio

Programa de Pesquisa de Metrologia usando a câmera acústica ring 48 em Subestação da Light:  

• Medições de potência sonora;

• Diretividade dos transformadores e subsistemas;

• Soluções de ponta



Outras medições de Higiene Ocupacional

Possuímos uma vasta gama de equipamentos especiais devidamente calibrados na RBC/INMETRO para medições 
de: acústica especializada, áudio-dosimetrias de fone, vibrações em mãos e braços e corpo inteiro, radiações não 
ionizantes do tipo ópticas e campo eletromagnético (RF), FitTest de Máscaras, agentes químicos e biológicos; 
atendendo questões trabalhistas de insalubridade e ergonomia, previdenciárias e regulatórias da ANVISA, ANATEL, 
dentre e outros.



Estudos e 
Mapeamentos de 
Qualidade do ar
• Medições pontuais de CO2, 
Temperatura Efetiva, Umidade, 
Velocidade do Ar e acústica de 
sala (NC) - com laudos de 
mapeamento em atendimento a 
Anvisa 09 e NR-17



Mapeamentos de outros agentes físicos e 
químicos e indicadores de conforto

O Software NoiseAtWork também pode ser usado para mapear outros agentes de risco físico e químicos e 
indicadores de conforto, em atendimento as NRs 15 e 17 e ANVISA 09, contemplando: Temperatura, CO2, 
Luminosidade, velocidade do ar, umidade, Noise Criteria (NC), Nível de pressão sonora (SPL), PM 2.5mm, 
dentre outros. Possuímos equipamentos com as exatidões requeridas para a realizações de todas as medições.

1355 ppm

1343 ppm

1451 ppm

1406 ppm

1427 ppm



Convergência Setorial, uma Oportunidade: Equipamentos e materiais integrados a mobiliários



Oportunidade: produção nacional e no Rio de Janeiro





Produtos Acesso Verde:



Produtos Acesso Verde:
Tecnologia em Higiene e Qualidade do Ar





Medições de radiações ópticas – UVc para atestar a capacidade de esterilização e 

o tempo de exposição recomendado ao colaborador ou usuário

Medições especiais:



Convergence of products and 
solutions for georeferencing, 
modeling, simulation and acoustic
studies. Noise environmental
impact studies and smart city
management. 

Drone mapping tools 
and georeferenced
simulations



Parcerias, softwares e Certificações


