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1. RESUMO 

Este trabalho trata da implementação de um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) 

para execução autônoma de manobras evasivas em tempo de missão. O projeto 

emprega a construção de um protótipo físico do VANT usando componentes de 

aeromodelismo, programação de software de controle especializado (firmware) em 

linguagem C/C++, pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de Inteligência Artificial 

(IA) otimizados para o cenário de aplicação desejado e realização de manobras 

evasivas sob demanda quando da detecção de presença inimiga na retaguarda da 

aeronave protótipo. Alguns resultados preliminares já foram alcançados e são 

explanados no artigo. A meta final do trabalho é o oferecimento de um protótipo 

funcional de VANT para cenários de missões militares. 

2. INTRODUÇÃO 

Os Veículos Aéreos Não Tripulados, também conhecidos como VANTs, são 

aeronaves que não necessitam de piloto para serem guiadas. Esses veículos são 

controlados à distância, por meio de controles de rádio ou computadores, sendo 

assim denominados também como Veículos Aéreos Remotamente Pilotados 

(VARP). Inicialmente projetados para fins militares, hoje são comumente utilizados 

em diversos domínios, como por exemplo em sistemas de mapeamento e 

geoprocessamento (RAMALHO, 2012). 

A busca por veículos autônomos capazes de avaliar situações de risco e tomar 

decisões próprias remete ao campo de pesquisa denominado Inteligência 

Computacional Artificial. Essa área de conhecimento estuda a capacidade de 

armazenamento, manipulação e interpretação de dados computacionais, a fim de 

que máquinas possam assumir comportamentos similares aos dos humanos 

(SCHUTZER, 1987). 

Com base nas premissas supracitadas, este artigo apresentará os detalhes 

estruturais da proposta de projeto e desenvolvimento de um VANT com capacidade 

de decisão a respeito de manobras evasivas para esquivar-se de inimigos. 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é a implementação de um protótipo físico de VANT do tipo 

asa fixa para execução autônoma de manobras evasivas durante o tempo de 

missão. 



4. METODOLOGIA 

Foram identificadas e distribuídas entre os desenvolvedores do projeto, três linhas 

de pesquisa: identificação de módulos de voo já existentes, levantamento de 

tecnologias de inteligência artificial e detecção e interpretação dos registros de voo.  

Inicialmente, o firmware open source chamado ArduPlane será analisado para 

identificar onde estão codificados os modos de voo já existentes, para que seja 

programado um Flight Mode customizado. 

Para que o VANT tome decisões autônomas sobre qual manobra evasiva deve ser 

realizada em tempo de missão, será desenvolvido um algoritmo de Inteligência 

Artificial (IA) que forneça saídas adequadas em tempo suficiente para as manobras. 

Um estudo dirigido por meio de pesquisa bibliográfica de algoritmos de IA será 

efetuado para revelar a melhor escolha com relação ao algoritmo. Para que o VANT 

realize manobras automaticamente, é fundamental que os comandos de movimento 

estejam disponíveis em tempo de missão. Os comandos serão obtidos por análise 

de logs de voos realizados por um piloto real que efetuará as manobras evasivas. 

Os registros das missões ficam hospedados em arquivos na unidade de memória da 

placa controladora de voo Ardupilot Mega 2.6 (APM 2.6). Posteriormente, os streams 

das manobras são extraídos dos logs e gravados na memória de programa do 

firmware customizado. Para a etapa de testes e benchmarking serão realizadas 

inicialmente, simulações de voo com auxílio do software Mission Planner e simulador 

de voo AeroSimRC. Após a etapa inicial de testes, o firmware customizado será 

então carregado no VANT, para que então seja testado no protótipo físico em 

missões reais com testes de campo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do projeto dispõe de um aeromodelo composto por um Super 

Stick Triciclo Elétrico, tendo sua fuselagem feita de depron, com comprimento de 

120cm e envergadura da asa de 152cm, ao qual foi fixado na parte frontal um motor 

Turnigy D3548/4 1100KV Brushless, tendo neste acoplada uma hélice de 30x2.5. 

Como fonte de energia utiliza-se uma bateria de 3000mAh (TURNIGY, 2014). A 

placa controladora de voo é uma Ardupilot Mega 2.6, na qual foram fixados o GPS 

jDrones NEO6 V1.0, um transmissor/receptor 2.4Ghz FrSky V8FR-II e 4 servo 

motores para controle dos comandos de leme, profundor e ailerons (3DROBOTICS, 



2014). Para pilotar o VANT será utilizado o rádio controle (RC) Turnigy 9XR 2.4Ghz 

(TURNIGY, 2014).  

Como software de apoio para tarefas de calibragem e configuração usa-se o Mission 

Planner. Como software simulador de voo usa-se o AeroSIM-RC em conjunto com o 

Mission Planner 1.2.48 com o qual é possível realizar a ponte entre o hardware da 

APM 2.6 com o firmware instalado e o simulador de voo, criando um ambiente de 

Hardware-In-the-Loop (HIL). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo a pesquisa bibliográfica parcialmente concluída, dentre os algoritmos de 

Inteligência Artificial analisados, foram identificadas as seguintes técnicas que 

podem ser aplicadas no projeto: Lógica Fuzzy, Redes Neurais e Colônia de 

Formigas. Após a realização de um estudo mais profundo, será escolhido apenas 

um algoritmo para ser acoplado ao firmware customizado.  

Na pesquisa sobre logs de registro de missão da placa APM 2.6, foram descobertos 

os diretórios e arquivos onde são armazenados os logs de voo, que serão utilizados 

para a definição das manobras gravadas em memória.  

Através das primeiras análises do firmware Arduplane, boa parte de sua estrutura foi 

compreendida, bem como suas bibliotecas de código. Dentre os pontos 

identificados, estão os trechos de código onde serão realizadas as alterações para 

inserir novos modos de voo (Flight Modes). 
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