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Com orçamento de R$ 1,5 milhão, projeto pode resultar em duas novas patentes 
para a UFJF e em novas pesquisas sobre veículos autônomos

CARoLiNA NALoN
Repórter

Aeronave vistoria torres de energia 
elétrica sem ajuda de operadores

PesqUisA

Um novo equipamento criado 
pelo professor da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Leonardo de Mello Honório, pretende 
trazer economia e mais segurança para 
companhias do ramo energético brasileiro. 
Financiado por uma empresa do setor, o 
Veículo Aéreo Autônomo Não Tripulado 
(Vaant) permitirá que linhas e torres 
de transmissão, além de subestações 

elétricas e áreas alagadas de represas, 
sejam monitoradas sem a necessidade 
de um operador. Atualmente, o trabalho 
é feito, principalmente, com helicópteros 
alugados, utilizados para filmar esses 
locais de difícil acesso humano.

O Vaant vem sendo desenvolvido há 
cerca de um ano pelo docente do 
Departamento de Energia Elétrica com 

a ajuda de dez bolsistas da graduação 
ao pós-doutorado. Com cerca de um 
metro quadrado, pesando 1,5kg, quando 
em atividade, carrega duas câmeras: 
uma digital de alta definição, e outra 
termográfica, as quais podem armazenar 
imagens ou transmiti-las em tempo real 
a um computador. Para levantar voo, 
utiliza quatro hélices de 25 cm cada e, no 
ar, é auxiliada por um balão, que lembra 

O Veículo Aéreo Autônomo Não Tripulado (Vaant), criado 
pelo professor da UFJF, Leonardo de Mello Honório, possui 
cerca de um metro quadrado, pesa 1,5kg e carrega câmeras 
de alta definição e termográfica, que podem armazenar 
imagens ou transmiti-las em tempo real a um computador
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mesmo sem qualquer conexão com a 
central – é naturalmente esse o grande 
diferencial dos autônomos.

Aplicações

O monitoramento das linhas e torres de 
transmissão, algumas com até 35m de 
altura, é fundamental para as empresas 
do ramo energético, pois permite que 
danos sejam minimizados ou até evitados 
antes de uma eventual queda de energia. 
As câmeras do Vaant podem identificar 
fissuras, corrosões, danos nas estruturas 
e ausência de peças nos componentes, 
sinalizando para a necessidade de 
manutenção. Através de um detector 
de calor também é possível apontar 
o superaquecimento das conexões, 
importante na prevenção de incidentes 
que possam avariar o sistema elétrico e 
resultar em prejuízos para as companhias.
Outro efeito proporcionado pela aeronave 
é o de inspeção das ocupações da faixa 
de domínio de linhas de transmissão, 
seja por pessoas ou pela vegetação. 
Nesse caso, o risco vai além do impacto 
nos cofres das empresas, passando 
pela segurança de funcionários e da 
população. “Esses locais estão sujeitos 
a incêndios e o veículo poderá ampliar a 
prevenção.”

Ainda segundo Honório, as aplicações do 
Vaant podem ser adaptadas de acordo 
com o aprimoramento do equipamento 
e a partir da demanda de outras áreas. 
A aeronave poderia ser de grande auxílio 
para a Defesa Civil na inspeção de 
regiões de risco, por exemplo. “Este tipo 
de projeto tende a crescer, em direção 
ao mercado e dentro da Universidade, 
pois é  possível seu desdobramento em 
diversas pesquisas.” No Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

da UFJF, uma dissertação e uma tese já 
foram defendidas sobre o assunto, e a 
previsão é de que, pelo menos, outros 
três trabalhos relacionados ao projeto 
sejam concluídos nos próximos dois anos.

Recém-aprovada na UFJF como 
professora do Departamento de Energia 
Elétrica, Ana Sophia Vilas Boas passou 
os últimos quatro anos trabalhando 
nos projetos de Honório. Sua tese de 
doutorado, concluída no final de 2012, 
comparou e validou técnicas de controle 
para a estabilização da aeronave. Para 
ela, além das contribuições no campo 
científico, o estudo permitiu que a 
Universidade diminuísse uma histórica 
dependência tecnológica. “O curso de 
Engenharia Elétrica é fortalecido por 
esse tipo de trabalho, pois ele aproxima 
nossos estudantes e esforços de 
pesquisa do cotidiano de instituições 
mais avançadas.”

Autonomia: ar, terra e água

Veículos autônomos se tornaram a 
grande especialidade do professor 
Honório. Ele coordena, ainda, os projetos 
de um carro que se locomove sozinho, 
tornando o motorista mero passageiro, 
e de um submarino. O veículo autônomo 
subaquático está no mesmo estágio de 
desenvolvimento do Vaant e também 
foi encomendado por uma empresa da 
área de energia elétrica. Seu objetivo é 
vistoriar barragens e reservatórios de 
usinas hidrelétricas.

Riscos ambientais e de segurança devem 
ser constantemente controlados pelas 
usinas, que utilizam mergulhadores para 
avaliar as condições de infraestrutura 
e o processo de assoreamento dos 
reservatórios. O submarino facilitaria esse 
trabalho, oferecendo uma alternativa 
completa de supervisão para esses locais. 
Apesar de as condições enfrentadas pelo 
submarino serem bastante adversas, a 
lógica por trás do funcionamento do 
equipamento é a mesma aplicada ao 
Vaant. O veículo percorrerá, de forma 
autônoma, o trajeto programado, 
filmando os locais por onde passar. Ele 
atinge cem metros de profundidade, 
com tempo de missão de dez horas e 
velocidade máxima de 1m/s.

 “Este tipo de projeto tende 
a crescer, em direção 
ao mercado e dentro da 
Universidade, pois é  possível 
seu desdobramento em 
diversas pesquisas”
(Leonardo de Mello Honório)
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um dirigível. Suas baterias suportam 
deslocamento de 50 quilômetros ou de 
cerca de uma hora.

Outros veículos autônomos são 
encontrados no Brasil. Um deles é o 
avião não tripulado da Polícia Militar, 
usado no monitoramento de ações 
suspeitas em favelas e em locais de risco. 
A novidade fica por conta da produção 
nacional, ainda bastante restrita. “Não 
existe um modelo igual a este. Sabemos 
que algumas universidades de ponta no 
Brasil estão criando helicópteros e aviões 
autônomos. Mas eles não estão em fase 
de comercialização”, ressalta Honório. 
A vantagem do Vaant em relação aos 
modelos existentes é que seu mecanismo, 
baseado em quatro hélices, exige menos 
esforço mecânico do que um helicóptero 
tradicional e possibilita maior estabilidade 
e manobras mais agressivas. A facilidade 
para pouso e decolagem também é citada 
pelo pesquisador. “Posso programar a 
missão no notebook, colocá-lo em cima 
do teto de um carro e fazê-lo decolar.” Já 
no caso do avião, mesmo sendo pequeno, 
é necessária uma pista de pouso.

O projeto recebeu R$ 1,5 milhão da 
financiadora, destinado, principalmente, 
à compra e produção de peças e 
ao pagamento de bolsas. Parte do 
dinheiro é reservada para o processo de 
patente. A expectativa é de que duas 
sejam registradas até o final de 2013. 
No momento, Honório e sua equipe 
trabalham na central de controle de 
missão ou groundstation, em inglês. 
Ela é composta por um pequeno painel 
eletrônico acoplado a um notebook. O 
operador responsável por programar 
a missão na central utilizará mapas do 
Google e o software GIS, usado nas 
coordenadas de latitude e longitude, 
para marcar o trajeto de ponto a ponto a 
ser percorrido pelo Vaant.

Nesse percurso, o veículo poderá 
pousar e levantar voo quantas vezes for 
preciso, basta que o operador o tenha 
configurado para tal. Suas câmeras não 
servem apenas para inspeção visual e 
termográfica das estruturas da rede 
elétrica, mas também para avaliar o relevo 
durante o trajeto. Dessa forma, não há 
necessidade de o operador acompanhar 
o funcionamento do veículo, pois ele foi 
criado para completar a missão dada 
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MAIS leonaRdo de mello honÓRio

doutor pela universidade federal de itajubá; pós-doutor pela universidade da califórnia, em irvine (eua); experiência 

na área de transmissão e distribuição da energia elétrica, tecnologia da informação e robótica; membro do comitê 

gestor do instituto nacional de energia elétrica (inerge); professor adjunto do departamento de energia elétrica e 

do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da ufjf

http://lattes.cnpQ.br/4319412527458142

leonardo.honorio@ufjf.edu.br
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O operador passa do computador 
para a aeronave o trajeto da missão 

O percurso poderá durar até 50km 
ou uma hora

Imagens de alta defi nição e 
termográfi cas são armazenadas ou 
enviadas a um computador para 
auxiliar as equipes de manutenção das 
companhias energéticas

Não é preciso monitorar o voo. A 
partir das ordens dadas inicialmente 
pelo operador, a aeronave é capaz 
de decolar, pousar e voar de forma 
totalmente autônoma
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