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1 Resumo 

 O projeto consiste na construção de um dispositivo autônomo de segurança 

que possui a capacidade de realizar a vigilância de uma área e enviar vídeos em 

tempo real para uma base de controle sem a necessidade da intervenção humana. 

Para completo funcionamento do projeto, mostrou-se necessário a construção de uma 

base autônoma de carregamento, utilização de sistemas embarcados para realização 

de cálculos de posição e controle de voo, desenvolvimento de aplicativo de operação 

e visualização de imagens, além de sensores posicionados em locais 

preestabelecidos. 

2 Introdução  

 Os índices de violência no Brasil mostram uma situação preocupante, segundo 

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública somente em 2016 ocorreram 61283 mortes 

violentas intencionais e muitas delas envolvendo situações de roubo ou furto em vias 

públicas ou propriedades privadas.  

O atual mercado de dispositivos de vigilância apresenta uma variedade de 

produtos e novas tecnologias. A robótica conjuntamente com a automação residencial 

evolui em larga escala, criando assim um mercado amplo e competitivo que sempre 

está aberto a inovações. Surge então a necessidade de obter produtos mais 

tecnológicos, de baixo custo e ótima eficiência. 

3 Objetivos 

 Projetar e construir um sistema autônomo de proteção com o uso de drone para 

realização de rotas de vigilância e filmagens de áreas em estado de alerta. 

4 Metodologia 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa sobre os principais drones no mercado 

com baixo custo e boa autonomia de voo, além de sensores de presença que tenha 

uma resposta rápida para diferentes situações. Logo após as pesquisas, foram 

iniciadas as etapas de construção e teste dos componentes do sistema de proteção e 

vigilância.  

 

 



4.1 Deslocamento e controle de voo 

 O sistema de deslocamento do drone Hubsan X4 507A deve ocorrer através da 

integração por algoritmo entre sensores de presença, GPS GY-NEO6MV2, 

magnetômetros HMC5883L e sistemas embarcados como o Arduino Uno. 

Quando um sensor de presença ligado a um GPS detectar um sinal, uma 

localização em coordenadas cartesianas será enviada ao arduino que iniciará os 

cálculos que determinarão a trajetória a ser feita pelo drone. 

Os cálculos serão realizados por meio de um algoritmo que trabalha com 

sistemas de coordenadas cartesianas e teorema de Pitágoras. Determinado a 

distância do percurso, o magnetômetro auxiliará no levantamento de voo do drone, 

orientando-o na direção correta de avanço. 

Durante todo o percurso os dados de posição do drone serão atualizados em 

relação aos dados do sensor de presença acionado, favorecendo assim o desvio de 

obstáculos, pois o arduino estará sempre realizando cálculos de posicionamento por 

meio da ação do GPS e magnetômetro. 

Como alternativa ao sistema de GPS e desvio de obstáculos estão sendo 

testados o uso de rotas pré-programadas e sensores ultrassônicos, respectivamente.   

 4.2 Base de carregamento automático 

 A base de carregamento visa a completa automatização do projeto em relação 

a energia do drone, uma vez que, com a integração do sistema de GPS, o drone 

retornará para a estação de carga após a realização da vigilância requerida pelos 

sensores, mantendo a carga das baterias que possuem entre 5-8 minutos de 

autonomia. 

 O sistema de funcionamento é baseado na existência de uma estrutura com 

fitas de cobre ou alumínio intercaladas em polos positivo e negativo, de forma a 

sempre existir possibilidades de carregamento quando o trem de pouso do drone 

encostar na base. 

4.3 Aplicativo de Controle 

 O aplicativo permitirá o controle manual do drone e a obtenção de imagens em 

tempo real de sua câmera por meio de rede wifi ou nuvem. 



 O aplicativo terá a linguagem de programação em Flash e interface em android 

de fácil entendimento que vise uma operação intuitiva. 

5 Desenvolvimento 

 O desenvolvimento do projeto acontece com a aplicação da metodologia e dos 

materiais apresentados. A equipe já possui diversos componentes do sistema de 

vigilância em testes, entre eles o drone, o sistema de GPS, o sistema de 

processamento de dados de deslocamento e o aplicativo de controle. 

6 Resultados Preliminares 

 Em testes, o sistema de deslocamento e controle de voo é capaz de identificar 

um sinal emitido que simula um sensor de presença, e enviar parâmetros da rota para 

o drone. 

 A base de carregamento ainda está na fase de testes teóricos, necessitando a 

construção da estrutura e da central de comando do drone, onde ficará a fonte de 

alimentação e os sistemas de processamento de dados. 

 O aplicativo já é capaz de realizar um controle manual de um dispositivo 

terrestre - usado por essa equipe em um projeto anterior de automação e serviços de 

vigilância - por meio de rede WiFi, além de obter imagens em tempo real da câmera, 

necessitando agora mudar os parâmetros do aplicativo para realizar as mesmas 

funções no drone. 
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