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1. RESUMO 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a utilização de Veículos Aéreos 

não Tripulados - VANTs para a vigilância e inspeção em área do Porto de Santos 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Porto de Santos possui áreas de difícil controle. Uma delas é a linha de 

transmissão da Usina Hidrelétrica de Itatinga, localizada no município de Bertioga. 

Em função dessa dificuldade, houve furtos de cabos de cobre ao longo de sua 

extensão, que resultaram na progressiva substituição por materiais de menor 

interesse comercial, porém pior rendimento.  

Visando à redução desse tipo de ocorrência, pela adoção de um sistema de 

inspeção constante, a presente pesquisa avaliará a viabilidade técnica do uso de 

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), aliados a sistema de transmissão diuturno 

de imagens ao vivo, para o sobrevoo da linha de transmissão. Esse sistema também 

permitirá acompanhar do crescimento da vegetação circundante, para fins de 

manutenção. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar os VANTs mais adequados à operação do sistema. 

Identificar os equipamentos de vigilância a serem acoplados aos VANTs. 

Identificar os sistemas de transmissão de dados mais adequados. 

Realizar a vigilância e inspeção de segurança, visando à fiscalização e 

prevenção de furtos e acidentes ao longo da linha de transmissão da Usina 

Hidrelétrica de Itatinga. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para a elaboração da presente pesquisa foram utilizados: revisão 

bibliográfica, prospecção da área-objeto, levantamento do histórico de ocorrências, 

benchmarking e levantamento de equipamentos e tecnologias disponíveis. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Após análise dos dados obtidos, a área de vigilância foi dividida em 

duas partes: linha de transmissão e usina. Para a linha de transmissão foi adotado 

sistema operacional utilizando três RPAs (sigla em inglês de Aeronave 

Remotamente Pilotada) de asa fixa, modelo Wingo, com motor a combustão e com 

autonomia de voo em torno de 10 horas. 

O voo será realizado a uma altura de aproximadamente 100 metros, tornando, 

assim, as restrições mais brandas previstas pela ANAC.  

 Para a captação/transmissão de imagens foi considerada a instalação de 

dispositivos repetidores de cinco em cinco quilômetros, para garantir estabilidade do 

sinal de transmissão de dados da aeronave para a base de operações.  

Todas as aeronaves serão equipadas com câmera termal, modelo Flir DUOR. 

Esse modelo foi desenvolvido especialmente para vigilância utilizando RPA e pode 

ser utilizado para vídeos em tempo real. Para a vigilância em tempo real foi 

considerado o software Digifort, especializado em videomonitoramento. 

Serão necessários 3 enlaces de transmissão que são: câmera para vigilância 

em tempo real, câmera para auxílio do voo e radiocontrolador.  

A base de operação será instalada dentro da Usina de Itatinga, equipada com 

uma Workstation de alto desempenho, trabalhando com 03 monitores HP Z22n, de 

21,5 polegadas. 

Para realizar a operação de vigilância serão necessários: dois operadores, 

sendo o piloto e o responsável pelo monitoramento. O piloto ficará no monitor que 

recebe as imagens da câmera de auxílio ao voo da RPA, controlando a aeronave 

através de um joystick, se necessário. O segundo operador será responsável pelo 

monitoramento das imagens em tempo real, tomando as medidas cabíveis. 

Para a decolagem e pouso do RPA será usada uma área reservada para tal, 

que ficará distante das instalações elétricas e de pessoas, mantendo os 30 metros 

de distância especificados pela Norma ICA 100-40.  

Para a vigilância da Usina de Itatinga, a RPA de asa rotativa modelo MAVIC 

PRO, já equipado com câmera de alta resolução capaz transmitir vídeo em tempo 

real, num raio de até 7 km, será utilizada como uma ferramenta de apoio para os 

seguranças que patrulham o local, sendo que cada patrulha terá seu próprio 

equipamento e poderá realizar o voo sempre que necessário.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

A utilização de VANTs, aliada à workstation e à carga útil viabilizaria a 

operação de inspeção e vigilância constante, tornando viável a volta do uso de 

fiação de cobre. No entanto, para implantação desse modelo é necessária 

autorização formal do órgão competente, o qual analisará a possibilidade Guarda 

Portuária, subordinada à Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, ser 

responsável pela operação. É importante salientar que a CODESP recentemente 

validou regulamento interno para o uso de VANTs na área portuária, o qual ainda 

será analisado pelos pesquisadores. 

 Os tipos de aeronaves propostos são capazes de atuar de forma eficaz e 

contínua na inspeção da linha de transmissão e no em torno da Usina de Itatinga. 

 Os modelos especificados atendem às normas regulamentadoras 

homologadas no primeiro semestre de 2017, pelo DECEA e pela ANAC. 

 A vigilância por VANTs é uma solução que pode ser ampliada para outras 

áreas do Porto de Santos, tais como: acompanhamento das atracações de navios, 

vigilância de terminais de contêineres e de operações ilegais ao longo do canal de 

acesso e das áreas de fundeio. 
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