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Resumo — Este trabalho visa apresentar o monitoramento 

ambiental através da utilização de Veículos Aéreos não 

Tripulados (VANTs). Os VANTs possibilitam embarcar umas 

variedades de sensores que auxiliam no levantamento de 

informações que servem para analisar a preservação de áreas 

florestais através de sobrevoos destes ambientes. Desta forma é 

possível acompanhar eventuais degradações não desejadas pelas 

diversas formas de intervenção humana. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos o ser humano vem trabalhando de uma 
forma agressiva com a natureza. Desmatamentos desenfreados, 
descarte de lixo em locais proibidos, emissão de poluentes na 
atmosfera e invasões de área de proteção ambiental. A grande 
dificuldade encontrada é o monitoramento destas áreas, muitas 
vezes feitas por equipamentos de alto custo, como helicópteros, 
aviões e satélite. Sendo que estes equipamentos por vezes são 
limitados quanto a avaliação, fazendo uso de imagens para 
definir eventuais degradações do meio ambiente (IBGE, 2016). 

Em grande parte, é necessário a presença do ser humano 
nos locais de avaliação, pois existem medições que necessitam 
serem feitas in loco, como por exemplo umidade de solo, 
temperatura da terra e luminosidade que chegam as plantas.  

Os Veículos Aéreos não Tripulados, que de início serviu 
para aplicações militares, hoje vem com o objetivo de facilitar 
o monitoramento das áreas ambientais pois conseguem acessar 
as localidades de difícil acesso e levantar informações de 
maneira rápida e eficiente (DEMPSEY, 2010). Ao embarcar 
diferentes sensores no VANT temos infinitas possibilidades de 
controlar qualquer ambiente que tenha risco de degradação.   

II. METODOLOGIA 

No VANT foram instalados sensores de temperatura, 
luminosidade e umidade capazes de monitorar de maneira 
rápida e eficiente qualquer ambiente, conforme figura 1.  

 

Figura 1 - Drone utilizado nas medições 

Para a função de medir a temperatura e umidade foi 
utilizado um sensor denominado de DHT11, que por meio de 
eletrodos retêm as gotículas de água presentes no ar. Estas 
gotículas alteram a resistência de condução dos eletrodos e o 
micro controlador informa a umidade. Já para temperatura o 
micro controlador faz a leitura a partir da variação da 
resistência (NEDELKOVKI, 2016). 

A luminosidade é medida pela variação de incidência de luz 
no fotorreceptor LDR (Light Dependent Resistor). 
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Para futuras detecções de clareiras em matas fechadas, foi 
adicionado um sonar que trabalhará em conjunto com GPS, 
detectando diferenças discrepantes entre copas de árvores, ou 
seja, na detecção de um possível desmatamento. 

 

 
Figura 2 – Sonar 

 

 

As medições foram realizadas na cidade de Campinas, 

no Campos I da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas. Em seu entorno há uma floresta semidecidual uma 

subclasse de Mata Atlântica onde apresenta como 

características sua alta vegetação e costume de altas 

temperaturas.  

 

 
Figura 3 – Campus I, Puc-Campinas 

 

Na tabela 1 podemos visualizar os valores de posição e 

a aquisição de dados dos sensores avaliados pelo software 

Excel, nos gráficos de 1 a 3 é possível visualizar a umidade, 

temperatura e luminosidade respectivamente. 

 
Gráfico 1 - Umidade medida pelo VANT [4] 

 

Gráfico 2 - Temperatura medida pelo VANT [4] 

 

Gráfico 3 - Luminosidade medida pelo VANT [4] 
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