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Um enxame de objetos voadores de pequeno porte inspeciona linhas de transmissão de eletri-

cidade depois de um forte vendaval. Em outro país, máquinas aéreas semelhantes buscam por 

sobreviventes nos escombros de um terremoto. Em uma zona de confl ito militar, lá estão esses 

equipamentos sobrevoando regiões suspeitas de contrabando de armas. Ou vigiando, das al-

turas, áreas de proteção ambiental, ou coletando dados para pesquisas científi cas sobre a 

fauna e a fl ora...

Os cenários descritos acima já são realidade. E isso graças aos avanços não só nas ciências 

aeroespaciais, mas também àqueles nas áreas de microeletrônica, sensores e baterias. Esse 

esforço multidisciplinar tem levado ao desenvolvimento de robôs aéreos capazes de realizar 

voos autônomos para os mais diversos propósitos.
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oar sempre habitou os sonhos dos humanos. Nesse 
campo, no entanto, os avanços só foram notórios a partir 

do início do século passado, quando inventores – como o bra-
sileiro Alberto Santos Dumont (1873-1932), um dos grandes 

nomes da aviação mundial – estabeleceram marcos importan-
tes na ciência do voo.

Anos mais tarde, o avião seria determinante para o processo 
de modelagem da sociedade em todos os cantos do mundo. Essa 

invenção tomou conta dos céus em escala global, seja como trans-
porte de cargas e de passageiros, seja como arma de guerra. 

ROBÔS AÉREOSROBÔS AÉREOS
A INVASÃO JÁ COMEÇOU...
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Figura 1. Um dos principais trabalhos de Santos Dumont, 
o Demoiselle (acima, em réplica construída pelo Instituto Arruda Botelho), 
voou pela primeira vez em 1907

Avanços consideráveis na aviação ocorreram poucos 
anos após Santos Dumont e outros terem concretizado o 
sonho de voar. Considerada uma das máquinas voadoras 
mais importantes do brasileiro, o Demoiselle, de 1907, foi 
um marco para a época (fi gura 1). Cerca de um século de-
pois, a sociedade moderna passaria a produzir pequenas 
aeronaves capazes de voar de modo autônomo (fi gura 2). 

Verifi ca-se que, nos períodos subsequentes às duas 
grandes guerras mundiais, as ciências aeroespaciais evo-
luíram exponencialmente. Já na década de 1960, marcada 
pela chamada ‘corrida espacial’, em que norte-americanos 
e soviéticos disputariam a conquista do espaço, houve ou-
tro desses progressos vertiginosos. Nesse mesmo período, 
a corrida armamentista – uma das marcas da Guerra Fria 
– foi também determinante para o desenvolvimento de 
tecnologias militares ligadas à aviação, sendo muitos desses 
avanços no campo militar usados hoje no voo comercial.

Um exemplo nesse sentido é a navegação aérea au-
tônoma. O voo automático de mísseis de longo alcance e 
de aeronaves de espionagem foi a ferramenta bélica que 
mais contribuiu para o desenvolvimento da automatiza-
ção do transporte aéreo comercial contemporâneo, infl uen-
ciando diretamente o surgimento de aeronaves robóticas 
ou robôs aéreos autônomos. 

Aviões e helicópteros A robótica aérea é um seg-
mento crescente não somente no contexto da engenharia 
aeroespacial. Essa classe de robôs – que acaba por atender 
a tarefas antes inviáveis à robótica terrestre – é produto 
da multidisciplinaridade: engenharia, física, matemática, 
eletrônica, computação e até mesmo biologia.

A versatilidade do voo robótico já desperta a atenção 
dos setores industriais e governamentais, que têm investi-
do no desenvolvimento de tecnologias para não só ampliar 
e viabilizar o uso dessas máquinas, mas também para 
torná-las ainda mais específi cas na execução de tarefas. 
Mas, por enquanto, grande parcela dos avanços nessa área 
ainda vem de universidades e de seus centros de pesquisa.
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Figura 2. Hoje, alguns 
robôs aéreos (ao lado), 

apesar de pequenos, 
têm alta capacidade 
de processamento de 

informações, o que 
permite a eles o 

voo autônomo
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Há uma vasta gama de robôs aéreos. Esses equipa-
mentos vão desde os chamados VANTs (veículos aéreos 
não tripulados) – que lembram aviões tradicionais, po
rém em tamanho muitas vezes reduzido – até aqueles co-
nhecidos por VTOL (sigla, em inglês, para pouso e decola-
gem verticais). Esta última classe compreende os helicóp-
teros, tanto os convencionais (com rotor principal e de 
cauda) quanto os quadrotores, que têm a forma de ‘x’ e são 
dotados de quatro motores (fi gura 3). Há também os heli-
cópteros com um número maior de rotores (seis, oito etc.), 
usados quando é preciso transportar cargas mais pesadas. 

Independentemente de sua morfologia – se avião, 
helicóptero ou mesmo foguete –, deve-se vislumbrar 
o robô aéreo pela perspectiva dos chamados sistemas 
embarcados, ou seja, a partir da tecnologia que permite 
a ele desempenhar suas tarefas de modo autônomo. Volta-
remos ao assunto.  

Enxames em cooperação Robôs aéreos são sis-
temas altamente dinâmicos e instáveis – por natureza, 
máquinas voadoras já nascem com alto grau de instabili-
dade. Isso faz com que esses equipamentos dependam, em 
nível elevado, de sistemas complexos para controlar a es-
tabilização, bem como de sensores para monitorar o voo. 

O notável avanço da microeletrônica, dos sistemas de 
sensoriamento e da confecção de baterias tem contribuído 
para que o volume e o peso das peças embarcadas sejam 
minimizados. Além disso, com o advento da computação, 
muitos dos sistemas necessários para garantir a seguran-
ça do voo – antes somente possíveis por meio de circuitos 
elétricos – passaram a ser substituídos por algoritmos (pro-
gramas de computador). Isso levou a sistemas embarca-
dos reduzidos, permitindo que fossem acondicionados em 
aeronaves robóticas também menores. 

Graças a esses aprimoramentos, robôs mais leves já 
são usados em patrulhas de fronteiras, aerofotogrametria, 
reconhecimento de grandes áreas, inspeção e resgate (em 
ambientes internos e externos), com autonomia conside-

ravelmente maior do que os primeiros VANTs fabrica-
dos no fi m da década de 1960.

Para se ter ideia de quão prolífi cas podem ser as apli-
cações em robótica aérea, o governo dos Estados Unidos 
usou aeronaves autônomas quadrotoras na patrulha e 
no monitoramento de ruínas, após a passagem do fura-
cão Katrina pela cidade de Nova Orleans, em 2005. 
Ainda restrito à academia, outro exemplo são os chama-
dos enxames de VANTs. Nesse tipo de voo, dois ou 
mais robôs passam a cooperar entre si, em prol da realiza-
ção de uma tarefa específi ca. 

Sentidos apurados A visão computacional em-
barcada é outra área de pesquisa importante para a robó-
tica aérea. É importante que um robô, em voo autônomo, 
seja plenamente funcional do ponto de vista sensorial, 
pois é essencial que ele perceba o ambiente para, por 
exemplo, desviar de obstáculos.

Quando à estabilidade de voo, sistemas de controle 
digitais são facilmente embarcados hoje em dia. Além dis-
so, as altas velocidades de funcionamento dos processado-
res modernos garantem que o desempenho, a precisão e a 
exatidão no ajuste da altitude da aeronave em voo sejam 
feitos praticamente em tempo real. Por exemplo, as mano-
bras de um quadrotor requerem sistemas de controle 
capazes de ajustar automaticamente os níveis de corrente 
elétrica em cada um dos seus quatro motores, para que os 
torques necessários para seu deslocamento no espaço 
sejam obtidos. 

De modo análogo, um avião robótico precisa que seus 
sistemas de controle respondam, com rapidez e precisão, 
aos comandos de posicionamento realizados a partir da 
superfície, do centro de comando, para que a trajetória 
desejada seja assegurada.     

Inspiração biológica Alguns centros de pesqui-
sa utilizam o voo cooperativo para desenvolver os chama-
dos algoritmos bioinspirados. Esses programas visam mi-

Figura 3. A aeronave quadrotora Pelican, da fabricante alemã Ascending Technologies, é um dos robôs aéreos mais usados atualmente 
por centros de pesquisa para testar as tecnologias desenvolvidas em laboratório

E N G E N H A R I A

300 | JANEIRO/FEVEREIRO 2013 | CIÊNCIAHOJE | 23



IMITANDO A NATUREZA
Sob o aspecto morfológico, muitos robôs aéreos somente são possíveis 
graças à habilidade de o ser humano imitar a natureza. Por exemplo, 
um pequeno robô aéreo pertencente à classe denominada ‘planador de 
pouso de cabeça’ foi inspirado no pouso de insetos em superfícies. A 
ideia por trás desse tipo de robô é dotá-lo de garras que o permitam se 
afi xar em superfícies porosas, como fazem os insetos. Essa estratégia 
é interessante para missões de inspeção de ambientes ou eventuais 
paradas para recarga da bateria (fi gura 4).

Figura 4. Aeronave “Perching Glider” desenvolvida pela École Polyte-
chnique Fédérale de Lausanne. Inspirada na mecânica do pouso de 
insetos em paredes, o robô é capaz de afi xar-se em superfícies em 
situações preestabelecidas, como em uma situação de reabasteci-
mento de carga das baterias para prolongamento do voo

metizar o comportamento de animais, como pássaros e 
insetos – neste último caso, a inspiração para os algo-
ritmos vem do comportamento cooperativo de abelhas 
e formigas (ver ‘Imitando a natureza’).

No caso das formigas, dois ou mais robôs executam 
manobras em voo, estabelecendo uma comunicação en-
tre si que os permite emular o feromônio liberado pelo 
inseto – o feromônio é uma substância química produzi-
da por alguns animais e que somente pode ser reconhe-
cida por um indivíduo da mesma espécie. 

Essas redes de robôs que cooperam entre si permi-
tem, por exemplo, realizar missões de resgate, de busca e 
de salvamento.

Visão e localização Para se ter uma ideia de um 
exemplo clássico envolvendo navegação autônoma e visão 
artifi cial, imagine um robô em uma ambiente interno em 
que o sinal GPS está indisponível. Nesse caso, é essencial 
que o robô tenha não só a capacidade de enxergar o am-
biente para desviar de obstáculos, mas também de autolo-
calização e determinação da trajetória percorrida. Essa 
técnica é conhecida como SLAM (sigla, em inglês, para 
mapeamento e localização simultâneos).

Um quadrotor com visão artifi cial e autolocalização 
poderia ser empregado, por exemplo, para inspeção, 
busca e reconhecimento, em um cenário em ruínas, 

pós-catástrofe (terremotos, desmoronamentos etc.), em
 que houvesse periculosidade à vida.

A autonomia de voo de um robô aéreo – em média, ela 
é de 25 minutos – impõe à aeronave a necessidade de se 
autolocalizar, bem como de conhecer o percurso já per-
corrido. Isso é essencial para que o robô, mediante o mo-
nitoramento do estado de carga da bateria, seja capaz 
tanto de saber o momento exato de retornar à base para 
recarga quanto de reconhecer o caminho de volta. 

Nesse contexto, a técnica chamada fl uxo óptico – 
inspirada em sistemas de visão muito simplifi cados, co-
mo o de moscas e outros insetos – auxilia a estimar a velo-
cidade de deslocamento no espaço bidimensional (plano 
do solo). Conhecida sua altitude, passa-se, então, para o 
plano tridimensional. Desse modo, o robô conhece o 
percurso percorrido. Essa técnica é possível a partir da 
captura da imagem produzida por uma câmera mono-
cular voltada para baixo, com o foco para o solo.

Inspeção de linhas  Basicamente, os chamados sis-
temas de controle embarcados podem empregar três tipos 
de técnicas: i) clássicas; ii) modernas; iii) e, mais recente-
mente, as baseadas em inteligência artifi cial – estas últimas 
englobam os chamados sistemas difusos (fuzzy) e as RNAs 
(redes neurais artifi ciais), os quais vêm ganhando terreno 
desde a década de 1980 e se mostrando bem promissores.
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E N G E N H A R I A

Paulo, por meio do ART (sigla, em inglês, para Equipe 
de Robôs Aéreos), desenvolve tecnologia para robôs 
aéreos quadrotores, envolvendo sistemas de navega-
ção autônoma assistida por visão computacional e siste-
mas de controle robustos para a estabilização das aero-
naves modelo Pelican, da empresa alemã Ascending 
Technologies (ver ‘Simulação: segurança e economia’).

A simulação de voo em computador vem ajudando 
os pesquisadores do ART na análise e no aprimoramen-
to de sistemas de controle cada vez mais precisos, tanto 
no ajuste da atitude dos quadrotores no voo quanto nas 
manobras em que a aeronave deve permanecer suspensa 
(‘parada’) em pleno voo. O voo cooperativo também po-
de ser explorado em simulações computacionais, confi gu-
rando-se duas ou mais aeronaves em um mesmo ambiente.        

Há um vasto horizonte a ser explorado em termos de 
novas tecnologias, aplicações e conceitos no que diz res-
peito aos robôs aéreos. A invasão já começou. E promete 
ser ampla.

Sugestões para leitura

BECKER, M.; SAMPAIO, R. C. B.; SAMIR BOUABDALLAH; VINCENT DE PERROT; 
ROLAND SIEGWART. ‘In fl ight collision avoidance for a mini-UAV robot based 
on onboard sensors’. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences 
and Engineering (2011). Disponível em http://bit.ly/RTU4UW 
BOUABDALLAH, S. ‘Design and control of quadrotors with application to 
autonomous fl ying’. Disponível em http://bit.ly/SSEB5P

NA INTERNET:
>> Quadrotores tocam música: http://www.youtube.com/watch?v=_sUeGC-8dyk 

SIMULAÇÃO: SEGURANÇA E ECONOMIA

O LabRoM é o único grupo de pesquisa no mundo 
a usar um simulador de voo comercial MSFS 
(sigla, em inglês, para Simulador de Voo da 
Microsoft) para ajudar no desenvolvimento 
de sistemas embarcados de controle de 
estabilidade de quadrotores. Com esse simulador, 
o ART, ligado ao LabRoM,  desenvolve modelos 
gráfi cos e dinâmicos para as aeronaves Pelican, 
da empresa alemã Ascending Technologies 
(fi gura 5). Dotado de hélices bem afi adas quando 
em alta rotação, um robô aéreo desgovernado 
pode ser potencialmente perigoso para a equipe 
de trabalho em ensaios em laboratório. Além 
disso, em se tratando de robôs de alto custo, a 
simulação, nesse caso, apresenta a vantagem 
de evitar danos nos equipamentos. Outra 
vantagem das simulações computacionais é 
a economia de baterias.

Um exemplo que ilustra claramente a necessidade de 
sistemas de controle de estabilidade precisos é a inspeção 
de linhas de transmissão de alta tensão por helicópteros 
robóticos. Em geral, essas linhas percorrem a vastidão de 
campos abertos, onde a aeronave está constantemente sus-
cetível a distúrbios, como rajadas de vento, que aumentam 
a instabilidade inerente a todo robô voador, podendo cau-
sar danos tanto para o robô quanto para os equipamentos 
que compõem o sistema de transmissão de alta tensão.

Em outras situações, robôs aéreos, para que tenham a 
integridade do voo garantida, precisam estar dotados de 
sistemas de controle que sejam robustos frente a distúrbios 
sonoros, luminosos, eletromagnéticos etc.

Aqui e no mundo Alguns centros de pesquisa vêm 
desenvolvendo novas tecnologias para aeronaves robó-
ticas. Destacam-se a Universidade da Pensilvânia (EUA), 
por meio do Grasp (sigla, em inglês, para Laboratório de 
Percepção, Sensoriamento, Automação e Robótica Geral), 
onde são usadas essencialmente aeronaves quadroto-
ras no desenvolvimento de uma gama diversifi cada de 
tecnologias como o SLAM. A Escola Politécnica Federal de 
Zurique (Suíça) também vem desenvolvendo tecnologia 
de ponta para quadrotores, destacando-se o controle de 
manobras agressivas, em que a aeronave é submetida a 
limites extremos em seus ângulos de voo.   

No Brasil, atualmente, são poucos os centros de pes-
quisa e as universidades que desenvolvem linhas de 
pesquisa de ponta voltadas às novas tecnologias para ro-
bôs aéreos. O Laboratório de Robótica Móvel, da Escola 
de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São 

Figura 5. Modelo Computacional do robô aéreo AscTec Pelican utilizado no ART (USP/EESC/
LabRoM). A simulação de voo auxilia a avaliação de sistemas de controle de voo autônomo 
antes dos mesmos serem embarcados na plataforma real
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