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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como iniciativa o monitoramento de uma área de 

preservação ambiental, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília utilizando - se 

de novas tecnologias. O projeto propõe a construção e uso de um veículo aéreo não 

tripulado que permita vistoriar a área escolhida para fazer um mapeamento da 

mesma, juntamente com a metodologia necessária para realizar tal tarefa. Utilizando 

sensores capazes de coletar dados para auxiliar no combate e na prevenção de 

incêndios. As imagens captadas pretendem servir como base para estudos 

posteriores em prol da preservação da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Cerrado sendo um bioma que ocupa cerca de 25% do território nacional 

(Medeiros, 2011). Este bioma devido a sua grande importância deve ser preservado 

e por isso existem zonas de proteção ambiental. Uma dessas áreas de conservação 

ambiental é a Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília (EEJBB).  

A EEJBB possuí uma grande área com recursos muito importantes, um deles é o 

número de nascentes que estão inseridas nessa área e também postos de coleta de 

água da CAESB (Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal).  

Nesta reserva é possível identificar alguns pontos de grande relevância para 

manter a fauna e flora preservados, pode ser citado como uma das áreas 

fundamentais de preservação o Córrego Cabeça de Veado que em questões 

hidrográficas é o mais importante dentro da reserva, possuindo quatro nascentes, 

onde a CAESB capta água.  

Este trabalho está inserido em um projeto maior, uma parceria entre a 

Universidade de Brasília e a EEJBB. Ao final desse projeto será construído um 

VANT que será capaz de auxiliar na prevenção e combate a incêndios, por meio de 

câmera e sensores equipados no VANT e também em locais estratégicos em terra. 

Outra funcionalidade será na ajuda a fiscalização monitorando áreas de acesso 

proibido e localizando pessoas nessas áreas. 

Dentro da reserva é possível identificar vários tipos de fitofisionomias do Cerrado, 

o VANT desenvolvido também terá a função de identificar tais fitofisionomias, como 

também a área de abrangência de cada uma e possível crescimento de espécies 

parasitas em uma determinada fitofisionomia. 

Neste trabalho será utilizado um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), do tipo 

quadricoptero, para mapear a EEJBB além de desenvolver uma metodologia para 

mapeamento de áreas de reserva. 

Atualmente VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) vem sendo usando em 

grande escala para diversas funcionalidades, principalmente quando utilizado 

juntamente com uma câmera. Essas funções vão desde de tirar simples fotos para 

lazer, até funções militares como patrulha de fronteiras.  

Por serem veículos com um custo relativamente baixo comparado a outras 

tecnologias, mobilidade elevada e sua capacidade de efetuar voos a uma altitude a 

qual permite uma aproximação do solo muito boa para tomada de fotos e vídeos, 
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estes foram escolhidos como objeto de estudo e se encaixam muito bem para 

efetuar a tarefa designada neste projeto, a qual se resume em mapear uma área de 

reserva ecológica. 

 Por meio de GPS (Global Positioning System), e obtenção de imagens 

sucessivas, visa-se a construção de um mapa sobre a região o qual possa ser 

utilizado para agregar o banco de dados do Jardim Botânico de Brasília (JBB), 

objeto de estudo, monitoramento da região, prevenção e combate de incêndios, 

fiscalização e detecção de espécies nativas e invasoras. 

A tecnologia de drones vem ganhando muito espaço tanto no mercado como na 

área acadêmica devido seu baixo custo, diversas utilidades, grande possibilidade de 

melhorias em várias áreas que constituem um VANT, como sensores, baterias, GPS, 

processamento de imagens entre outros. 

Esta tecnologia é muito utilizada para mapeamento de plantações assim 

como fiscalização e monitoramento das safras. Sendo a obtenção destes resultados 

com uma qualidade elevada o custo não é elevado, sendo este trabalho podendo ser 

feito com VANTs particulares ou por meio de empresas especializadas nesse tipo de 

serviço. 

Como este trabalho será a obtenção de um mosaico por meio de um voo 

autônomo deste drone a ser desenvolvido, sua mobilidade, capacidade de voar a 

baixas altitudes, comparada a voos tripulados, se mostra de grande valia. 

Como estudos são mais concretos quando drones são utilizados para geração 

de mosaicos em plantações e devido à grande semelhança entre grandes 

plantações e a reserva ecológica a ser mapeada estes estudos serão uma grande 

ajuda para este trabalho, porém a metodologia sobre áreas de reserva ecológica 

abrange uma área muito maior que de uma plantação geralmente. 

 

1.1 Justificativa 

 

A motivação deste trabalho é uma parceria entre a UnB – FGA (Universidade 

de Brasília, Campus Gama) e a EEJBB. Com essa parceria visa-se a utilização de 

novas tecnologias na área de preservação do JBB.  
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Esta área de proteção ambiental sofre com diversos problemas tal como 

queimadas, desmatamento, invasões e frequentemente carece de dados atualizados 

sobre a situação de seus recursos hídricos e de suas fitofisionomias.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A proposta deste trabalho é desenvolver um drone, equipado com sensores, 

capaz de fazer um mapeamento da área da EEJBB, utilizando imagens aéreas da 

região afim de criar um mosaico para coleta de diversas informações, auxilio em 

prevenção e combate de incêndio e fiscalização. Uma metologia de mapeamento 

será desenvolvida afim criar mosaicos utilizando o VANT. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

Para os objetivos específicos temos: 

• Desenvolver um drone, capaz de realizar a tarefa designada. 

• Obter um mosaico da área que se encontra a EEJBB. 

• Estabelecer uma metodologia de mapeamento e geração de mosaicos de 

áreas de reservas utilizando mutirotores. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

O termo Cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de 

ecossistemas (savanas, matas, campos e matas de galeria) que ocorrem no Brasil 

Central (Eiten, 1977; Ribeiro et al., 1981). 

O Cerrado é um dos maiores biomas brasileiros ocupando uma área de 

aproximadamente 25% do território nacional e um dos que mais sofreu alterações, 

devido a ocupação humana. (Medeiros, 2011) 

Por volta de metade do cerrado original foi transformado em pastagens, culturas 

anuais, entre outros tipos de atos os quais desmatam este bioma tão importante. 

A biodiversidade do Cerrado é um dos fatores que o torna tão especial e deve ser 

protegido. O número de plantas vasculares é superior aquele encontrado na maioria 

das regiões do mundo: plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós somam mais 

de 7000 espécies (Mendonça et al., 1998). 

Mesmo este bioma esteja sobre constante ameaça de incêndio e de certa forma 

seja adaptado ao fogo, as queimadas constantes geram perda de nutrientes, erosão 

e compactação do solo. Além de liberar para a atmosfera dióxido de carbono (CO2) 

e outros gases causadores do efeito estufa (Krug et al., 2002). 

Para auxiliar na preservação de uma certa área considerada de grande valor, 

devido a sua biodiversidade, recursos naturais importantes para a manutenção e um 

desenvolvimento sustentável da região desejada, são criados áreas de reserva e 

preservação, uma dessas áreas são os Jardins Botânicos. 

Jardins Botânicos são espaços designados para pesquisas em fauna, flora, 

botânica, geológicas entre outras ciências. Estes espaços são áreas protegidas para 

que estas sejam conservadas e também tem certa parte aberta a público e estes 

Jardins também se encontram como parte importante para manutenção e 

desenvolvimento sustentável do ecossistema ao qual está inserido.  

A Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília – EEJBB estava prevista na 

concepção original do Plano Piloto de Brasília, no projeto do arquiteto Lúcio Costa 

(SALLES, 2007). Desde 1996, quando ocorreu a última alteração em sua área, 

possuí uma área de 4429,63 ha.  

Os objetivos institucionais do JBB, definidos pelo seu corpo técnico, são: 

“Promover a conservação da flora do Cerrado e suas coleções científicas, a 
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pesquisa, a educação ambiental e o lazer orientado, contribuindo para o esforço 

global do desenvolvimento sustentável”. Tais objetivos consideram os atributos 

legais e resoluções do CONAMA. 

Sobre a parte de recursos hídricos, que torna essa área do Cerrado tão 

importante, é possível destacar que a EEJBB está inserida em sua maior parte na 

bacia hidrográfica do rio Paranoá, principalmente nas áreas denominadas ribeirão do 

Gama e do córrego Cabeça de Veado. (ENCARTE 3) O Cabeça de Veado é o mais 

importante curso de água dentro da Estação e possui quatro nascentes principais na 

mesma, nessas nascentes a CAESB tem estruturas para captação de água. 

Na EEJBB é possível encontrar e identificar diversos tipos de fitofisionomias, 

entre elas estão Cerradão, Mata de Galeria, Vereda, Cerrado típico, entre outras. 

Estas podem ser identificados na Figura a seguir no mapa das Fitofisionomias da 

Estação. 

 

 

 

Como um dos objetivos desse Projeto é identificar as fitofisionomias, a área que 

cada uma delas ocupa e a presença de espécies parasitas dentro dessas áreas, é 

importante além de obter imagens para mapear a área completa da Unidade de 

Conservação, essas têm que ter uma boa resolução para que as fitofisionomias 

possam ser identificadas. 
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Para obter essas imagens será utilizado um VANT, o qual tem que se adequar 

para que seja possível realizar várias tarefas designadas no escopo do Projeto ao 

qual este trabalho faz parte.  

Logo algumas especificações que seriam mais práticas para realizar uma certa 

tarefa não possam ser utilizadas devido a alguma outra tarefa. Podemos utilizar o 

seguinte exemplo para ilustrar tal situação; para se mapear uma área grande que 

nem a EEJBB, seria muito mais útil um VANT com asas fixas, ao invés de um com 

asas rotativas, porém VANTs com asas fixas não seriam tão úteis quando o objetivo 

fosse ser uma plataforma aérea para auxilio no combate a incêndios. 

 VANTs podem ser classificados como asas fixas e asas rotativas, estes de asas 

rotativas podem ser classificados pelo número de hélices, e são também chamados 

de mutirotors. Para a utilização de cada um destes é necessário um estudo prévio 

para saber qual teria mais vantagens para a função desejada. 

Neste trabalho será construido um multirotor de quatro hélices, chamado também 

de “quadricoptero”. Para realizar as tarefas a qual este trabalho foi designado é 

importante que este VANT tenha a função automática. 

A estrutura utilizada para um quadricoptero é de quatro hélices, que operam 

através de quatro motores e estas estão conectadas ao corpo do drone. Estas 

hélices trabalham de maneira que enquanto um par na diagonal atue em sentido 

horário, e o outro par, na diagonal, atue em sentido anti-horario. 

A Figura a seguir ilustra um esquemático de como as hélices funcionam, além de 

demonstrar que dessa maneira é possível obter três graus de liberdade (x, y e z). 

Onde “d” é a distância do centro da hélice até o centro de gravidade, “ϕ” é o ângulo 

que separa as hélices e “T” é uma referência ao vetor de força que as hélices 

realizam.  
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Os motores utilizados geralmente são do tipo brushless, que são motores de alta 

rotação e que não possuem escovas. Estes são alimentados por um circuito 

eletrônico, o qual fornece uma corrente DC para o funcionamento do motor. Para o 

controle deste motor o circuito que o alimenta recebe um sinal PWM (modulação de 

largura de pulsos), para definir a quantidade de energia a ser passada para o motor. 

Para a construção de um multirotor é necessário que este tenha sensores, para 

se manter funcionando, saber sua localização e altitude, manter a estabilidade 

durante o voo entre outras funções. 

Alguns dos sensores utilizados são: acelerômetros, giroscópio, barômetro e 

magnetômetro. Ambos possuem funções específicas que geram muito mais 

confiabilidade ao VANT. Algumas vezes as informações obtidas pelos sensores 

podem ser redundantes, porém isso também ajuda gerando um sistema mais 

robusto. 

O acelerômetro tem papel muito importante, que se torna mais necessário 

quando se deseja que o VANT opere em uma função automática. O acelerômetro 

indica a posição dos eixos, fazendo assim que o VANT tenha uma referência e uma 

noção de qual sua inclinação e em quais eixos está esta inclinação. 

Giroscópio é um sensor que tem a capacidades de gerar informações para que o 

drone se torne mais estável e consequentemente seja mais fácil de manobrar e 

também para melhoria da qualidade das fotos a serem tirar para a confecção do 

mosaico.  

Como um VANT está sujeito a inúmeras forças, tanto como de todos os eixos 

para que ele possa se locomover, como do vento é de suma importância que o 

giroscópio esteja funcionando corretamente para que o drone se mantenha na 

trajetória desejada. 

Barômetro é um sensor capaz de medir a pressão do ambiente em que este se 

encontra. No caso do VANT é possível usar essa pressão obtida para calcular a 

altitude do drone, dependendo do tipo de barômetro utilizado é possível obter uma 

diferença de pressão simplesmente variando o drone alguns centímetros. 

Magnetômetro, este sensor é uma bússola eletrônica, logo seu papel é indicar a 

posição a qual a frente do drone está direcionada e assim poder se orientar em 

manter sua trajetória. Caso seja necessária uma alta precisão na informação obtida 

pelo magnetômetro é possível através de cálculos matemáticos obter precisamente 

a posição, mesmo quando o drone está inclinado, efetuando algum movimento.  
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Geographic Positioning System (GPS) é o sensor capaz de indicar a localização 

do VANT, utilizando de coordenadas geográficas. Este sensor também pode ser 

utilizado para medir a altitude do drone, porém não é tão preciso quanto o barômetro 

para esta função. 

O GPS é de suma importância, principalmente para a função automática a qual 

uma trajetória é montada, e por meio deste, o VANT consegue se orientar e 

percorrer a mesma. Em geral este sensor não tem uma precisão muito grande sendo 

que para achar sua localização é estabelecido uma comunicação com um satélite, 

no entanto quando combinado com outros sensores é possível obter uma maior 

precisão. 

O drone também estará equipado com uma câmera para tirada de fotos, essas 

fotos serão tiradas em um espaço de tempo pré-definido e um shutter pode ser 

usado para definir o tempo entre fotos. 

Para que as fotos tiradas tenham uma melhor qualidade um gimbal será utilizado, 

este por sua vez é um equipamento que tende a manter a câmera o mais estável 

possível, pois como o drone está no ar em movimento além de seu próprio 

movimento gerar vibrações que atrapalham na hora de obter imagens, o drone 

também está sujeito a força que o vento aplica sobre ele causando mais 

instabilidade para a câmera. 

O sistema utilizado para controlar o VANT será o ardupilot, que por sua vez, é um 

sistema embarcado e possuí sensores periféricos para controle de drones. Este 

sistema controla tudo no drone sendo assim é uma das partes principais deste 

projeto. 

As funcionalidades deste pode ser utilizada em vários tipos de drones, ela já vem 

com um software para controle de drones, onde neste software servindo como 

interface para o hardware é utilizado para configurações e teste, também para 

planejamento de missões, operação e análise após a missão ter sido completada.  

Continuando com o ardupilot, com ele é possível controle e estabilização de 

câmera e do “shutter” e a criação de um link para vídeo ao vivo. Com ele é possível 

realizar telemetria em tempo real, ele tem outras propriedades, entre elas, 

compatibilidade com Google Earth e Mission Planner. 

Mission Planner é um software capaz de criar uma trajetória para o VANT 

utilizando way points em um mapa, como por exemplo um mapa do Google Maps.  
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3. Métodos 

 

Primeiro a ser feito é definir um plano de voo da área a ser mapeada, com 

uma altitude de 300 metros é possível tirar uma foto que cobre uma área de 6 

hectares. Com a sobreposição de imagens tanto laterais como acima e abaixo a 

cada nova foto obtém-se uma área de 1 hectare.  

Contando com uma autonomia de 30 minutos e obtendo um total de 100 fotos 

é possível obter uma área de 100 hectares por voo. Após cada voo a bateria deve 

ser trocada e o cartão de memória também, para que seja possível outro 

mapeamento de 30 minutos. 

Enquanto o drone faz o voo para obter as fotos a bateria deve ser 

recarregada e também o cartão de memória esvaziado, com um total de 3 baterias e 

2 cartões de memória é possível manter quantos voos forem necessários para 

mapear a área desejada. 

Como a área foco deste trabalho é de aproximadamente 4400 hectares, serão 

necessários cerca de 44 voos o que resulta em um total de 1320 minutos de voo, ou 

seja, 22 horas. Caso este processo seja realizado 3 horas por dia, contando 1 hora 

para preparo do terreno e troca de cartões e baterias, a área será mapeada em 

cerca de 11 dias. 

Para a criação do mosaico é necessário um overlap de 60% e um sidelap de 

35%. Para melhor aproveitamento de tempo e preparo de espaço foi desenvolvido 

um método para que o drone faça o mapeamento da área designada de modo que 

ao terminar o drone esteja posicionado no mesmo ponto ou próximo de onde 

começou o mapeamento e assim será possível obter o mapeamento de quatro áreas 

sem a base de pouso e decolagem mudar de lugar. 

O método tradicional pode ser observado na figura a seguir.  

 



13 
 

 

 

 

A rota de voo a ser utilizada será semelhante à Figura a seguir. 
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Utilizando este método para realizar o mapeamento é possível reduzir a 

distância percorrida consideravelmente, a qual inclui sair de um ponto inicial, obter 

as fotos necessárias de toda à área e voltar ao ponto inicial. 

Para a definição dessas áreas o desejado é que elas se assemelhem ao 

máximo com um retângulo e com isso selecionar uma área de 400 hectares e se 

posicionar exatamente ao centro da mesma. Esse centro precisa ser uma área limpa 

de obstáculos e o mais plano possível, já que o drone decolará e pousará quatro 

vezes e mapear um quadrante de 100 hectares por voo. Fazendo assim o 

mapeamento de 400 hectares por dia.  

A seguir é apresentado uma parte da área a ser mapeada, ela é denominada 

“Cristo Redentor”, que contém aproximadamente 480 hectares. 

 

 

Utilizando-se do software Google Maps foi medido a área da figura acima e a 

mesma dividida em 5 partes de aproximadamente 100 hectares cada, que pode ser 

observado na figura a seguir. 
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Após a área ser delimitada foi utilizado o software Mission Planner para 

elaborar o plano de voo do drone. Neste software as áreas foram estabelecidas e 

podem ser observadas na figura a seguir. Sendo que o bloco mais ao sul e a direita 

foi selecionado como exemplo para que o plano de voo seja elaborado. 
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Na figura a seguir temos o plano de voo em mais detalhes. 
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