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MAPEAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO 

TRIPULADOS (VANT’s): Ciência, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade 

 

RESUMO: O presente estudo tem o objetivo de dissertar de forma clara e sucinta acerca da 
abordagem do uso de veículos aéreos não tripulados (VANT’s) para obter imagens de alta resolução, 
auxiliando no processo de mapeamento de áreas degradadas. O estudo traz inicialmente a 
caracterização dos sistemas aéreos não tripulados, trazendo suas definições e a regulamentação da 
ANAC para uso aéreo no país. Em seguida, há a abordagem da fora de aplicação desse sistema para 
obtenção das imagens, com enfoque nas capacidades de aproximação do local, sobreposição de 
imagens e obtenção de uma maior riqueza de detalhes, auxiliando não só no mapeamento das áreas 
em questão, mas também na capacidade de verificação dos processos de recuperação ambiental. 
 
Palavras-chave: Ambiental; Análise; Degradação; Mapeamento; VANT’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O processo de degradação ambiental é considerando um dos grandes 

problemas a nível global enfrentado na modernidade (BARROS; CRUZ, 2005). O 

destaque maior pode ser dado às regiões mais áridas, onde os problemas 

ambientais, sociais e econômicos são presentes quase que continuamente, 

causando grandes prejuízos aos municípios e sobretudo ao meio ambiente. Boa 

parte dos problemas relacionados a degradação ambiental está relacionada à 

ausência de uma cultura de ocupação de espaços consciente, desrespeitando não 

só a riqueza do solo, mas também a diversidade do ecossistema. Boa parte desse 

processo está atrelado à forma com que o desenvolvimento se dá, seja pela 

exploração do solo como para a não utilização de seus recursos, somente com o 

descarte. 

 O uso de metodologias e técnicas de sensoriamento geográfico nas análises 

de ambientes vem sendo observado em larga escala, tornando-se uma prática 

corriqueira (FERRAZ, 2013). Além do mapeamento e acompanhamento da condição 

do ambiente, essas análises possibilitam um aumento na rapidez, eficiência e 

confiabilidade nas análises relacionadas a um processo qualquer de degradação 

ambiental. Além disso, possibilita as análises mais aprofundadas para uma série de 

fatores e condições que possam exercer influência sobre as modificações de 

vegetação. 

 No território brasileiro, o uso das chamadas geotecnologias é recorrente, 

sendo um dos meios indispensáveis às pesquisas geográficas e de monitoramento 

do meio ambiente (FLORENZANO, 2013). Esse conceito aborda a aplicação de 

estratégias e sistemas que promovam a espacialização de informações, 

fornecimento de dados de superfície, coleta, processamento e tratamento de dados 

espacial referentes à uma referência geográfica. Dentro dessa aplicação, utiliza-se o 

que é chamado de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). 

 O estudo tem objetivo principal de discutir acerca da utilização dos VANT’s 

para mapeamento de áreas degradadas pelo fornecimento de imagens em alta 

definição, tendo com objetivos específicos: 

• Conhecer o processo de degradação ambiental; 



• Reconhecer a importância do uso da tecnologia para o sensoriamento e 

análise do local; 

• Verificar a importância da aplicação dos VANT’s no processo de análise e os 

benefícios obtido através do seu uso. 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva sobre a forma de 

levantamento documental, baseado na análise de conteúdo e conceitos relativos à 

sustentabilidade dentro do âmbito da construção e engenharia. A literatura mostra 

que existem diversos tipos de pesquisas, todavia, os tipos de pesquisas utilizados 

neste trabalho são a descritiva, a bibliográfica e o estudo de caso de acordo com Gil 

(2002), com a geração de questionário entre os profissionais da área para 

verificação das condições de execução das atividades nesse nicho específico.   

Pesquisas descritivas têm como característica realizar a análise de dados e 

acontecimentos do meio físico sem a intervenção ou participação do pesquisador, 

como as pesquisas de opinião ou relacionadas ao mercado, seja ele financeiro ou de 

consumo. Dessa forma, sendo determinado o objeto de estudo de população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São incluídas 

nesse grupo as pesquisas que têm como objetivo levantar as opiniões e atitudes de 

uma população. (BARROS; LEHFELD, 2000).  

Já Rodrigues (2007), ressalta que a pesquisa descritiva apresenta 

informações, dados, inventários de elementos constitutivos ou contíguos ao objeto, 

afirmando o que ele é, do que se compõe, onde está localizado, revelando 

periodicidades, classificando segundo semelhanças e diferenças. No que tange o 

modelo de pesquisa bibliográfica, Barros e Lehfeld (2000, p. 72) afirmam que é 

“adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações advindas 

de material gráfico, sonoro e informatizado”.  

No entanto Gil (2002), explica que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador, a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Já de acordo 

com Rodrigues (2007), um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

 

 Os conceitos básicos do sensoriamento remoto dão conta da aplicação de 

equipamentos cuja aptidão de localização de sinais este atrelada à obtenção destes 

dados à distância, utilizando-se de sensores e sem contato físico direto com o local 

em questão (BARROS; CRUZ, 2005). Já para Brys (2008), esse sensoriamento 

remoto dá conta da aplicação de uma série de sensores e equipamentos de 

recepção e transmissão de sinais, posicionados juntamente por meio de aeronaves 

e outras plataformas com a finalidade de compreensão de certos fenômenos que 

ocorrem na superfície do planeta, atuando desde a percepção e registro de 

processos eletromagnéticos até a observação de substâncias que compõe o 

processo, e diversos tipos de manifestações. 

 Por meio desse processo, exemplificado pela Figura 1, é possível alcançar 

informações em tempo e condições reais, fornecendo embasamento às pesquisas 

de campo aplicáveis, além da exibição das informações de forma mais assertiva e 

rápida. Na configuração de aplicação, pode-se variar a distância entre o sensor e a 

superfície terrestre, caracterizando assim a possibilidade de três níveis diferentes, 

sendo eles o nível orbital (sensores aplicados à satélites artificiais), aéreo (sensores 

empregados em aeronaves e VANT’s), e o campo e laboratório, pelo uso de 

sensores implantados na estrutura terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: Ilustração do sistema de sensoriamento e variações de altura 

 

Fonte: Brys (2008) 

 

2.2 DEFINIÇÃO E ORIGEM DOS VANT’S 

 

 

 Por Conta da constante variação acerca de sua regulação, as definições a 

respeito dos VANT’s vêm variando ao longo do tempo, porém, a mais aceita foi feita 

através da Portaria 606/04, expedida pelo Ministério da Defesa, que caracteriza 

esses equipamentos conforme descrição de seu artigo 4: 

 

Uma plataforma aérea de baixo custo operacional que pode ser operada por 
controle remoto ou executar perfis de voo de forma autônoma podendo ser 
utilizada para:  
 
a) transportar cargas úteis convencionais, como sensores diversos e 
equipamentos de comunicação;  



b) servir como alvo aéreo; e  
c) levar designador de alvo e cargas letais, sendo nesse caso empregado 
com fins bélicos. 

 

 No Brasil, o modelo é popularmente tratado como uma aeronave que não traz 

a bordo qualquer tipo de tripulação, sendo ilustrado pela Figura 2, cuja intenção 

inicial de desenvolvimento se deu a cerca de três mil anos, onde estudos realizados 

por Arquimedes, Pitágoras e outros físicos e cientistas, davam conta da análise de 

probabilidade de utilização de sistemas autônomos para diversas aplicações. 

 

Figura 2: Modelo de VANT da Empresa SANTOS LAB 

 

Fonte: Santos Lab1 (2019) 

 

 Os VANT’s inicialmente tiveram sua idealização voltada ao militarismo, onde 

seu maior desenvolvimento se deu à época da Guerra Fria, quando houve apoio de 

diversas frente militares, como Alemanha, Estados Unidos, Rússia e outros (PAIXÃO 

et al., 2015). Atualmente, estes são aplicados numa grande variedade de cenários, 

podendo estes serem controlados via controle remoto, GPS ou via radiofrequência. 

Suas aplicações vão desde o monitoramento ambiental até o mapeamento de áreas 

específicas, conforme suas características construtivas, como capacidade de 

movimentação a uma certa distância, redução de custos para análise, uso em 

condições climáticas adversas, etc. 

 Existe uma grande variedade de modelos desse sistema sendo 

comercializados no mercado, com características e especificações técnicas que 

 
1 Disponível em: https://www.santoslab.com/produtos-santoslab/. Acesso em: 02 jul. 2019 

https://www.santoslab.com/produtos-santoslab/


variam com relação ao material utilizado, dimensões, peso, execução e tempo de 

voo, entre outros. Dessa forma, esses sistemas podem ser enquadrados em 5 

categorias diferentes, conforme exemplificado pelo Quadro 1. 

 
Quadro 1-Classificação dos VANT’s 

CATEGORIA DESCRIÇÃO VELOCIDADE VALOR MÉDIO 

Asa fixa (1) Aviões não 
tripulados com asa 
fixa, que precisam 
de uma pista de 
decolagem e de 

pouso, ou de uma 
catapulta para 
lançamento. 

Possui voos de 
longa duração e 
pode voar a alta 
velocidade de 

cruzeiro 

U$ 50.000. 

Asa rotativa (2) Aviões que 
possuem asas 

rotativas, 
decolagem e 

aterrisagem vertical 
e tem a habilidade 
de pairar no ar e de 

execuções de 
manobras. 

Possui aspecto de 
um helicóptero 
convencional, 

motores de eixos 
variando em quatro, 

seis, oito ou 
denominados de 

multimotores e ou 
drones. 

U$ 499 à U$ 
1499. 

Blimps (balões de ar) 
(3) 

Dirigíveis não 
tripulados são mais 

leves que o ar e 
possui longa 

duração de voo. 

Voam a baixas 
velocidades e 

geralmente são 
grandes em 
tamanho. 

U$ 100.000 à U$ 
200.000. 

Flapping Wing 
(batedores de asas) 

(4) 

Aeronaves com 
asas flexíveis, suas 

asas são 
inspiradas em 
pássaros ou 

insetos alados. 

Pode funcionar a 
uma velocidade de 

2,5m/s. 

Não informado 

Híbridos/conversíveis 
(5) 

Podem decolar 
verticalmente além 

de inclinar os 
motores para 

desenvolverem um 
voo como os 

aviões. 

Podem voar com 
velocidades de 
vento de até 6 

beaufort (13m/s) e 
permanecer no ar 
por até uma hora. 

Não informado 

Fonte: Cândido e Filho (2017) 

 
 A Figura 3, a partir da descrição do Quadro 1, exemplifica o modelo de cada 

uma das categorias citadas. 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Exemplos de VANT’s conforme classificação do Quadro 1 

 

Fonte: Paixão et al. (2015) 

 

 Com relação á sua regulamentação, a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) aprovou uma regulamentação especial a esses modelos de veículos, sendo 

diferenciadas entre os modelos de recreação e os remotamente pilotados, 

empregados em operações corporativas ou então experimentais ou comerciais, 

sendo categorizadas em três classes, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2: Classificação conforme ANAC 

Classificação Peso máximo de 
decolagem 

Exigências de 
navegabilidade 

Classe 1 Acima de 150 kg Equipamentos desse porte 
devem ser submetidos a 
processo de certificação 
semelhante ao existente 

para as aeronaves 
tripuladas, esses drones 
devem ser registrados no 

Registro Aeronáutico 
Brasileiro (RAB) e 

identificados com suas 
marcas de nacionalidade e 

matrícula 

Classe 2 Entre 25 kg e 150 kg Estabelece os requisitos 
técnicos que devem ser 

examinados pelos 
fabricantes e determinando 
que a autorização de projeto 
aconteça apenas uma vez. 
Esses drones devem ser 
registrados no (RAB) e 
identificados com suas 



marcas de nacionalidade e 
matrícula. 

Classe 3 Abaixo de 25 kg RPA Classe 3 que operem 
acima da linha de visada 

(BVLOS) ou acima de 400 
pés (120m) devem ser de um 

projeto autorizado pela 
ANAC e devem ser 

registradas e identificadas 
com suas marcas de 

nacionalidade e matrícula. 
Drones que operarem em até 

400 pés (120 m) acima da 
linha do solo e em linha de 
visada visual (VLOS) não 
precisaram ser de projeto 

autorizado, mas devem ser 
cadastradas na ANAC, 

através do sistema SISANT. 
Drones que pesarem até 250 

g não precisam ser 
cadastrados ou registrados, 
independentemente de sua 

finalidade 

Fonte: Cândido e Filho (2017) 

 

2.3  APLICAÇÃO NO SENSORIAMENTO REMOTO 

 

 

 As aplicações dessa modalidade crescem a cada dia, sendo muito utilizadas 

nas ciências agrárias (PAIXÃO et al., 2015). Dentro do âmbito da Engenharia 

Florestal, a aplicação do sensoriamento é a identificação das áreas arbóreas um 

determinado ponto, sendo utilizado também como forma de análise das áreas 

degradadas uma vez que a análise somente por imagens de satélite pode ser 

impedida pela presença de copas de árvores mais robustas, mascarando assim a 

presença de possíveis indivíduos no local. 

 Ligado a esse contexto está a aplicação da fotogrametria, definida como 

sendo a ciência de obter informações espaciais por meio de imagens aéreas, cuja 

mensuração é realizada por meio de fotos (CÂNDIDO; FILHO, 2017). Através dela, é 

possível o fornecimento de dados para usuários de grandezas como área, altura, 

comprimento distância, etc. Quando há a aquisição por meio de imagens aéreas, é 

necessário que haja sobreposição de cerca de 30% da área da imagem 1 em sua 

largura, enquanto que fotos em linha a sobreposição é de 60% da área na imagem 

anterior, como é possível verificar por meio da Figura 3. Essa sobreposição se faz 



necessária para que haja uma cobertura completa da superfície através de dois 

pontos de vista diferentes, para que assim seja formada a vista esteroscópica. Além 

dessa condição, a sobreposição ainda faz com que a parte central seja descartada 

quando o mosaico de imagens for construído, reduzindo a possibilidade de 

distorções.  

 

Figura 4: Linha de vôo para recobrir largura nas áreas mapeadas 

 

Fonte: Brys (2008) 

 

 A aplicação destes são eficazes por conta da presença dos sensores ópticos 

presentes nessas plataformas aéreas, sendo eficientes à memorização dos 

elementos mais importantes à ação de análise do ambiente. Dessa forma, é possível 

a aplicação desse modelo de aeronaves para a verificação e controle das áreas a 

serem mapeadas. Com a acelerada expansão das atividades agrícolas e de 

pecuária, é necessário que se esteja atento às degradações que ocorrem nos locais 

mais propícios à essas atividades (PAIXÃO et al., 2015). Uma vez desmatados 

esses pontos, pode ocorrer desequilíbrio no ecossistema, afetando negativamente a 

biodiversidade do local. 

 Dessa forma, o uso das imagens em alta definição para mapeamento das 

áreas degradadas auxilia na fiscalização e análise ambiental, maximizando o poder 

de gerenciamento de superfícies, podendo assim mensurar os recursos 

provenientes do local e questão, e assim subsidiar possível pesquisas que 

promovam a melhoria do uso do local e dos recursos disponíveis, aliando-se 

também a possibilidade de criação de cenários e perspectivas diferenciadas da 

região (CÂNDIDO; FILHO, 2017). Porém, para mapeamentos e análises mais 



complexas, imagens de média resolução são insuficientes para precisar as 

condições existentes. Dessa forma, o emprego dos VANT’s mostra-se vantajoso 

para a análise da heterogeneidade do local em análise, uma vez que esses sistemas 

são capazes de, por conta de sua aproximação do local e controle realizado 

remotamente aproximar-se do ponto a ser analisado e, dessa forma, obter imagens 

mais precisas e com melhor resolução, a fim de, de fato, ilustrar as reais condições 

apresentadas. 

 O uso dessas imagens com resolução alta contribui à obtenção precisa das 

informações de campo (PAIXÃO et al., 2015). Isso vai desde a caracterização de um 

(possível) problema até a geração de cartas com detalhes e escalas elevadas. O 

enfoque diferenciado dessas imagens podem ser observados em diversas condições 

diferentes, porém, todas elas partem do princípio da capacidade de aproximação de 

análise, além da capacidade de fornecimento de uma riqueza de detalhes, 

auxiliando nas atividades que usam da fotointerpretação, fornecendo um volume de 

dados referente à área de análise para verificação da biodiversidade atingida e, a 

partir dessas informações, ser capaz de identificar, aplicar e analisar as principais 

ferramentas e estratégias ao combate da degradação, seja ela legal ou ilegal. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Com o presente estudo, foi possível analisar que os VANT’s são aplicados em 

larga escala em diversas atividades, sejam elas de recreação ou então corporativas 

e de análise. Por se tratar de um sistema consideravelmente pequeno em suas 

dimensões e pela capacidade de ser pilotado remotamente, fornece uma condição 

de aplicabilidade em certas atividades que desenvolve-se muito melhor que qualquer 

outra metodologia, tanto pela capacidade de aproximação como pelo resgate de 

imagens em alta definição com sistemas nele acoplados, podendo assim fornecer 

uma riqueza de informações quando utilizados para algumas finalidades, com o caso 

de mapeamento de áreas degradadas. 

 Para a análise de tais áreas, faz-se necessário que o sistema utilizado esteja 

apto a uma série de fatores considerando a aproximação do local, desde a sua 

navegabilidade até a sua robustez, uma vez que será submetida a condições 

climáticas nem sempre favoráveis. Por meio desse sistema, é possível a 

aproximação e análise macro do local a ser observado, sendo possível a captação 



da heterogeneidade presente no ambiente, auxiliando na identificação dos locais e 

necessidades observadas. 

 A obtenção dessas imagens podem ser provenientes de diversas técnicas, 

porém, as imagens com alta resolução espacial possuem um maior potencial de 

mapeamento do padrão de utilização e ocupação das terras analisadas, bem como a 

capacidade de monitoramento da recuperação ambiental dessas áreas, abrindo 

ainda a capacidade de incorporação a roteiro de metodologias diferentes à aplicação 

nas áreas degradadas. 
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