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RESUMO 

  O projeto de um quadricóptero (VANT) para realização de monitoramento autônomo 

leva em consideração vários aspectos da engenharia, entre eles destacam-se: mecânica de voo, 

robótica, sensoriamento, computação e eletrônica. Dessa forma, o projeto passa a ser 

multidisciplinar, demonstrando a forte relação de interdependência entre a mecânica, a 

eletrônica e a robótica  

 No trabalho, toda a mecânica de voo é detalhada para o entendimento inicial do tema. 

Posteriormente, controle do equipamento por placa controladora, sensores e rádio será 

estudado para mostrar a sua interligação com a parte estática. A utilização do software 

Mission Planner para realização de voos autônomos é parte do projeto que visa ajudar outros 

estudos com o mesmo objetivo 

Depois o projeto é esmiuçado definindo o papel e a função de cada componente. Além 

disso, a parte prática do projeto será fundamental para embasar os conhecimentos teóricos e 

esclarecer possíveis dúvidas. 

 Por fim, o trabalho tem por objetivo servir de base para outros projetos que visem 

utilizar o quadricóptero para monitoramento. Como a capacidade de carga é de um 1kg, 

espera-se que acessórios de inspeção ou pesquisa possam ser acoplados para que o projeto 

ganhe outras funções. 

  

Palavras-Chave: VANT; Drone; Quadricóptero; Monitoramento Aéreo; Mission Planner . 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The design of a quadricopter (VANT) to perform autonomous monitoring takes into 

account several aspects of engineering, among them stand out: flight mechanics, robotics, 

sensing, computing and electronics. In this way, the project becomes multidisciplinary, 

demonstrating the strong interdependence relationship between mechanics, electronics and 

robotics 

At work, all of the flight mechanics are detailed for the initial understanding of the 

theme. Subsequently, control of the equipment by controller board, sensors and radio will be 

studied to show its interconnection with the static part. The use of Mission Planner software 

for autonomous flights is part of the project that aims to help other studies with the same 

objective 

Then the project is broken down defining the role and function of each component. In 

addition, the practical part of the project will be fundamental to support theoretical knowledge 

and clarify possible doubts. 

 Finally, the work aims to serve as a basis for other projects that aim to use the 

quadricopter for monitoring. As the load capacity is 1kg, inspection or inspection accessories 

are expected to be coupled for the project to gain other functions. 

 

Key-Words: VANT, Drone, Quadcopter, Air monitoring; Mission Planner. 

 



 

 

  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: DH82 B Queen Bee, um dos primeiros VANTs. (Imperial War Museum, 2018). P 

18. 

Figura 2: Representação do Empuxo (Manson e Stenberg, 2014, 23), P 24. 

Figura 3: Movimento de Rotação (Manson e Stenberg ,2014, 23)P 23. 

Figura 4: Movimento de Rotação (Manson e Stenberg ,2014, 23), P24. 

Figura 5: Movimento de Guinada (Manson e Stenberg, 2014, 24), P 25. 

Figura 6: Representação das configurações I4 e X4. (Manson e Stenberg, .2014), P 27 

Figura 7: Tricóptero Y3 (Manson e Stenberg, 2014), P27. 

Figura 8:Hexacóptero I6 (Manson e Stenberg, 2014), P 29. 

Figura 9: Octacóptero I8 (Manson e Stenberg, 2014), P 30. 

Figura 10: Placa APM 2.6 Ardupilot (Ardupilot, 2016), P 33. 

Figura 11:  Placa controladora DJI Naza V2 (DJI,2015), P 34. 

Figura 12: Entradas/saídas da placa Pixhawk(Ardupilot,2016), P 36. 

Figura 13: Transmissor/receptor de rádio da Turnigy modelo 9X, P 38. 

Figura 14: Layout do Software Mission Planner (Do autor, 2018), P39. 

.Figura 15: Modelo de missão simples no Mission Planner. (Ardupilot, 2016),P 41. 

Figura 16: Modelo do AR Drone 2.0 Elite e do DJI  Phanton 3(Amazon.com, 2018),P 46. 

Figura 17: Projeto de drone, Frame de alumínio caseiro (AEROMODELOS, DRONES E ARDUINO, 

2016), P 46. 

Figura 18: Tipos de Kits de Frame: modelo S500, DJI F450 Frame Wheel, Crazepony X210 Carbon 

Fiber FPV (AMAZON, 2018),P 47. 

Figura 19: Imagem do braço e da placa central do Frame F450 ( Amazon.com, 2018), P 49. 

Figura 20: Partes do BLDC: estator e rotor.(DroneTrest, 2014), P 50. 

Figura 21: Ligações estrela e triangulo no motores DC(Laboratório de Garagem, 2016), P 51. 

Figura 22:Tela Inicial do Mission Planner, foco no gragoata.( Mission Planner, 2018),P 62. 

Figura 23: Menu Superior do Sofware (Mission Planner, 2018), P 63. 

Figura 24: Determinação do Home (Mission Planner, 2018),P 63. 

Figura 25: Barra inferior, definição do Waypoint (Mission Planner, 2018), P 63. 

Figura 26: Mapa da missão básica (Mission Planner, 2018), P 64. 

Figura 27: Barra lateral do Software (Mission Planner, 2018),P 65. 

Figura 28: Painel superior ( Mission Planner,2018),P 65. 

Figura 29: Rota de missão Teórica Básica (Mission Planner, 2018), P 66. 

Figura 30: Simulação de missão de monitoramento (Mission Planner, 2018), P 67. 

Figura 31: Regionalização do Campus do Gragoatá (Do autor, 2018), P 68. 

 



 

 

  

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Classificação dos VANTs, P.20 

Tabela 2.1: Prós e contras do Tricóptero em relação ao quad, P.29 

Tabela 2.2: Prós e contras do hexacóptero em relação ao quadricóptero, P.30 

Tabela 5.1: Lista de peças do projeto, P.60 

Tabela 5.2:  Ampere x Thrust, por motor, P.62 

Tabela 5.3: Autonomia do projeto, P.63 

Tabela 5.4: Waypoints detalhados, P.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 14 

1.1 HISTÓRICO 14 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DRONES 16 

1.3 APLICAÇÃO DOS DRONES 17 

1.4 OBJETIVO DO PROJETO 18 

2 MECÂNICA DE VOO 20 

2.1 PRICÍPIO DE VOO DOS MULTIROTORES 20  

2.2 MANOBRAS DE VOO 20 

2.3 ESTABILIDADE DE VOO 23 

2.4 ESTUDO COMPARATIVO DAS CONFIGURAÇÕES DOS MULTIROTORES 24 

3 ELETRÔNICA DE CONTROLE  29  

3.1 PLACA CONTROLADORA 29 

3.1.1 Comparação entre as Placas Controladoras  30 

3.1.2 Pixhawk 32 

3.2 TRANSMISSOR E RECPTOR DE RÁDIO 35 

3.3 GROUND CONTROL STATION (GCS) 36 

3.3.1 Mission Planner 37 

3.3.2 Como são realizados os voos autônomos 38 

4 PROJETO ESTÁTICO DO QUADRICÓPTERO 40 

4.1  CONJUNTO 40 

4.2 FRAME 42 

4.2.1 Conceito 42 

4.2.2 As funções do frame para o projeto 43  

4.2.3 Modelos no mercado 43 

4.2.4 Peso, tamanho e material 45 

4.25 Características do frame do projeto 46 

4.3 MOTORES BRUSHLESS 47 

4.3.1 Conceito teórico 47 

4.3.2 Tipos de motores Brushless 49  

4.4 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE(ESC) 50 

4.5 HÉLICES  51 

4.6 BATERIA 52 

4.6.1Bateria lipo 52 



 

 

  

 

4.6.2Número de células 52  

4.6.3Velocidade de descarga 52 

4.7 CÂMERA E GIMBAL 53 

   

5 PROJETO PRÁTICO DO DRONE 56 

5.1 LISTA DE PEÇAS DO DRONE 56 

5.2 CAPACIDADE DE CARGA E AUTONÔMIA 58 

5.3 PLANEJAMENTO DE MISSÃO NO MISSION PLANNER 60 

6 297 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESPECTIVAS FUTURAS 73 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 74 

 ANEXO A - PASSO A PASSO MONTAGEM  DO DRONE 76 

ANEXO B - TABELA DE EFICIÊNCIA DOS MOTORES BRUSHLESS 2212 920KV 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
O universo dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) vem crescendo muito nos 

últimos anos. O interesse por multirotores tem sido ainda maior, pois esses equipamentos 

possuem mais de um motor/hélice. Além disso, realizam a decolagem e o pouso na vertical, 

ou seja, sem a necessidade de grandes espaços para a sua utilização. Também podem ser 

produzidos com materiais mais baratos facilitando o acesso ao público. 

 Outro aspecto interessante é a postura de grandes empresas sobre o tema. As 

aplicações e serviços realizados com drones cresceram bastante. Esses veículos podem ser 

utilizados para o transporte de pequenas mercadorias, ações de monitoramento, mapeamento 

para agricultura, entre outras ações. Empresas como a Amazon e a Domino´s estudam meios 

de realizarem entregas com drones em um futuro próximo. O mercado de cinema e televisão 

vem utilizando esses robores aéreos para filmagens de filmes e comercias. 

Seguindo uma necessidade da própria universidade no setor de segurança, o projeto 

Drone UFF tem por objetivo a realização de voos autônomos para vigilância do campus. Em 

um segundo momento, partiu-se para a construção de um modelo montado pelos alunos e que 

tivesse maior autonomia e estabilidade de voo.     

1.1 HISTÓRIA DOS DRONES 

O início da história dos drones tem motivações militares. Os primeiros Unmanned 

Aerial Vehicles (UAVs) foram balões carregados com explosivos. Esses balões eram 

utilizados pelos austríacos para atacar a cidade de Veneza, em 1849, e são o primeiro registro 

de aeromodelos sem piloto. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos e americanos utilizaram drones que 

eram lançados por catapulta ou controlados por rádio, visando captação de imagens e 

realização de ataques. Em 1918, o exército americano criou um torpedo chamado Kattering 

Bug, que teve grande sucesso em teste, mas não foi tão utilizado devido ao fim da guerra.  

No período entre as guerras, houve um avanço tecnológico desses modelos. Em 1935, 

os britânicos usaram aviões pilotados a rádio como alvo em ações de treinamento aéreo. O 
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termo Drone (zangão em inglês) é inspirado no DH82 B Queen Bee que foi um modelo 

utilizado no período de Segunda Guerra Mundial. A figura 1 ilustra esse modelo histórico 

para os VANTs. 

 

 

Figura 1: DH82 B Queen Bee, um dos primeiros VANTs. (Imperial War Museum, 2018). 

 

O primeiro UAV produzido em grande escala foi o avião controlado a rádio, criado 

por Reginald Denny. Este veículo representou um avanço na fabricação e no fornecimento de 

drones militares. 

Em paralelo e por outra ótica, um dos primeiros multirotores a ser inventado foi o 

quadricóptero, ou quad (que significa quatro) e diz respeito a quantidade de motores do 

veículo. Em 1920, Etienne Omnichen criou um quad que conseguiu voar por 360 metros e 

realizar cerca de 1000 voos bem-sucedidos. Algumas décadas depois, em 1956, um modelo 

criado por Dr. George E. Bothezat utilizou pela primeira vez motores a propulsão para 

controlar as manobras. 

Durante a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo e até nos dias atuais, drones 

foram usados pelas forças armadas como uma ferramenta de auxílio no combate. Com o 

avanço tecnológico em robótica, controladores de voo, baterias, materiais mais leves, rádio e 

telemetria, as empresas e universidades passaram explorar esse universo. Assim, os drones 
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comerciais chegam para aplicações diversas, desde filmagens aéreas para filmes de 

Hollywood até ações de buscas de desaparecidos em desastres ambientais. 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS DRONES 

 Há alguns termos que ajudam a explicar a classificação dos drones e serão discutidos 

para introduzir uma contextualização sobre o tema desse trabalho.  

O termo é Vertical Take-Off and Landing (VTOL), no português Decolagem e Pouso 

na Vertical. Esses modelos não precisam de pista de pouso e nem de grande espaço para 

decolar. Inserido nos VTOLs, tem-se dois grandes grupos: os helicópteros e os multirotores. 

Os helicópteros não serão discutidos nessa obra, pois foge do objetivo do trabalho. 

Os multirotores são aeromodelos que utilizam mais de um rotor/motor para gerar a 

propulsão (trust). Assim, oferecem uma relativa facilidade de controle de voo e um alto índice 

de manobrabilidade, sem a mecânica pesada do helicóptero convencional. 

Uma vez que o quad é um VANT multirotor com quatro motores, a classificação será 

voltada para os VANTs até o quadricópteros. Dentre os VANTs, pode-se classificar quanto à 

sustentação. Existem os de asas fixas, que utilizam a diferença de pressão nas asas para 

sustentação, e os de asas rotativas.  

Os aeromodelos de asas rotativas são divididos entre helicópteros e multirotores. 

Especificamente os multirotores são divididos de acordo com a quantidade de rotores. Por 

exemplo, se o multirotor tem quatro motores ele é chamado quadricóptero; se tem seis rotores 

é chamado hexacóptero. E assim é mantida a lógica de nomenclatura deles. 

Para ilustrar a classificação descrita acima, a tabela 1 organiza o raciocínio descrito. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Classificação dos VANTs  
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Fonte: Do Autor, 2018 

 

 Outro ponto importante é a maneira de controle. Eles podem ser pilotados via rádio ou 

Wi-fi e software de piloto automático/autônomo. Há diversos softwares disponíveis para essa 

função por exemplo, o Q-ground Control e o Mission Planner. Esses assuntos referentes a 

controle serão mais detalhados no Capítulo 3 – Eletrônica de Controle. 

  

1.3 APLICAÇÃO DOS DRONES 

 

O projeto deste drone tem como aplicação o monitoramento autônomo aéreo dos 

campi da universidade para vigilância, além de ser um projeto com capacidade de carga para 

utilização de sensores e equipamentos de pesquisa. Num universo mais amplo, as aplicações 

dos drones são variadas. Historicamente, os drones eram usados para finalidades militares, o 

que ocorre até os dias atuais. 

Porém, com o desenvolvimento tecnológico dos controladores de voo, rádio e 

materiais especiais, os drones começaram a ganhar espaço no setor civil e acadêmico. Há 

alguns anos, minidrones passaram a ser vendidos como instrumentos de lazer, fazendo grande 

sucesso no mercado. O crescimento de empresas especializadas na fabricação e na prestação 

de serviços com drones mostra essa tendência.  

 

As funcionalidades dos drones são variadas. Em geral destacam-se: 

- Uso para obtenção de imagens aéreas amadoras ou para indústria cinematográfica; 
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- Transporte de pequenos objetos, entregas delivery; 

- Lazer, competições e corridas de drones; 

- Pesquisa e mapeamento; 

- Auxílio no resgate de pessoas em áreas de risco ou em zonas de difícil acesso; 

- Segurança, ação na identificação de criminosos, vigilância nas fronteiras;  

- Agricultura, mapeamento de regiões, controle de pragas. 

Entre outras funções, percebe-se o surgimento de um universo civil voltado para o uso 

de drones no cotidiano das pessoas. Os multirotores são os VANTs mais utilizados no setor 

civil, pois são de fácil manuseio, decolam e aterrissam na vertical, podem ser pilotados 

através de smartphone, tablet ou notebook, e, por fim, o preço é relativamente acessível.  

 

 

1.4 OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 O objetivo principal é a construção de um quadricóptero para monitoramento e 

vigilância aérea através de voo autônomo. O veículo deve ser capaz de dado um ponto inicial, 

percorrer uma trajetória pré-definida e retornar à origem ou um destino apontado. Assim, 

como carregar outros equipamentos: sensores, ferramentas e pacotes, sempre restritos ao peso 

máximo de carga suportável de 1kg. A autonomia de voo será da ordem de quinze minutos e 

terá a capacidade de fazer filmagens com acionamento remoto. 

O drone está na forma de multirotor com modalidade quadricóptero e formatação X. 

Terá decolagem e pouso na vertical, com liberdade de movimento para translações nas 3 

coordenadas espaciais e rotação em torno do próprio eixo.  

 O modelo de vigilância será através da utilização do software Mission Planner que 

permite a realização do voo autônomo em torno do Campus da universidade. E a utilização da 

câmera registro desses voos. 

Este trabalho busca a difusão do universo dos drones, multirotores na universidade, 

sendo como modelo e base para novos quadricópteros. Além disso, deseja-se que esse quad 
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seja um instrumento da universidade sendo útil em pesquisas na engenharia e em outras 

aéreas de ensino e ou trabalho. 

Assim o Capitulo 1 truxe uma contextualização do tema, fazendo uma trajetória 

histórica, a classificação e suas aplicações. 

No capitulo 2, será descrito como os multirotores entram em voo através da descrição 

das manobras, forças e etc. No final do capitulo há ainda uma comparação entre o 

quadricóptero e as outras configurações de multirotores.   

No Capitulo 3 a eletrônica de controle é detalhada de forma a entender o 

funcionamento da placa controladora , do transmissor e receptor de rádio e do programa de 

estação de base, utilizado para voos autônomos. 

No capitulo 4 o projeto teórico analisando os principais componentes do drone. Com 

objetivo de compreender as funções dos componentes individualmente e em coletivo. 

No capitulo 5 o projeto pratico com o a escolha da lista de peças para este projeto, o 

calculo de capacidade de carga e autonomia, e a utilização das missões no mission planner. 

No capitula 6 é feita avaliação do trabalho com esboço dos resultados e conclusões do 

projeto. 

Por fim no capitulo 7 são realizados os estudos referentes ao futuro, as áreas de 

pesquisas que podem ser exploradas e etc. 
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2 MECÂNICA DE VOO 

 

Com o objetivo de entender o porquê e como os multirotores entram em voo é 

necessário entender a mecânica das forças por trás disso. Neste capítulo, o contexto para 

entender o voo dos quadricópteros será esclarecido.  

Num primeiro momento, o princípio básico para os multirotores entrarem em voo será 

discutido. Depois, o comportamento das forças sobre o drone durante as manobras serão 

destacados e detalhados para o entendimento dos movimentos possíveis. Outro assunto dessa 

parte será o esclarecimento de alguns problemas de estabilidade oriundas do voo.  

Por fim, uma comparação entre os diferentes tipos de multirotores, mostrando os prós 

e contras de configurações diferentes. Assim, a mecânica por trás do voo dos multirotores será 

entendida.  

 

2.1.PRINCÍPIO DE VOO DOS MULTIROTORES 

 

O princípio de voo de qualquer multirotor é baseado na diferença de pressão nas 

hélices, que com o aumento de sua velocidade angular gera uma força chamada de empuxo 

(thrust) para cima. O somatório dos empuxos (E) oriundo de cada conjunto (motor e hélice) 

precisa ser maior que a força peso (P) do drone, e assim realiza-se o voo. Assim como mostra 

a equação a seguir para um quadricóptero, sejam os empuxos de cada conjunto e P o peso 

total do drone. 

𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4 ≥ 𝑃  ,           (1) 

 Basicamente é assim que os multirotores em geral entram em voo. Nas próximas 

seções as manobras ajudarão a entender ainda mais o voo. 

 

 

2.2  MANOBRAS DE VOO  

Segundo (Manson e Stenberg, 2014) os VANTs multirotores possuem manobras 

básicas de controle de voo. São elas: manobra derivada do empuxo (trust), Rotação (Roll), 

Inclinação (Pitch) e guinada (Yaw). No modelo de coordenadas X, Y e Z, as manobras 

descritas acima são a rotação do veículo em torno desses eixos. 
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De maneira geral, as manobras são geradas pela variação na rotação dos motores ou 

pelo controle da velocidade angular (Ω) das hélices. Com isso, criam-se forças resultantes que 

farão com que o drone entre em movimento. 

- Movimento derivado do empuxo 

Essa manobra, a mais básica dos multirotores, é responsável pela decolagem e 

pouso dos drones, que nada mais é o movimento na vertical para cima e para baixo. 

Esse movimento vem do somatório das forças de empuxo de cada hélice, levantando o 

drone na vertical. A figura 2.1 ilustra essa manobra. 

 

Figura 2: Representação do Empuxo (Manson e Stenberg, 2014, 23) 

-Rotação 

Para realizar a rotação, basta alterar a velocidade dos motores em torno do 

eixo-x, somando um  para um dos motores e subtraindo um nquanto mantem-se 

constante a velocidade do outro par de motores. A figura 2.2 ilustra a manobra. 
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Figura 3: Movimento de Rotação (Manson e Stenberg ,2014, 23) 

-Inclinação (Pitch) 

Para realizar a inclinação, basta alterar a velocidade dos motores em torno do 

eixo-y, somando um  para um dos motores e subtraindo um , enquanto mantem-se 

constante a velocidade do outro par de motores. A figura 2.3 ilustra a manobra. 

 

Figura 4: Movimento de Rotação (Manson e Stenberg ,2014, 23) 

-Guinada (Yaw) 

O movimento de guinada é a rotação em torno do eixo-z, mas para esclarecer 

melhor o movimento precisa-se entender o momento gerado nos braços devido a 

rotação das hélices. Durante a aceleração angular dos motores, o braço recebe um 

momento resultante no sentido oposto ao de rotação do rotor devido a força de arrasto 
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nas hélices. Logo, em busca de um equilíbrio desse momento, tem-se sempre um par 

girando no sentido horário, enquanto o outro par está no sentido anti-horário. 

Durante a guinada, um dos pares tem velocidade angular superior ao par que 

gira no sentido contrário. A figura 2.4 ilustra a explicação acima. 

 

Figura 5: Movimento de Guinada (Manson e Stenberg, 2014, 24) 

 

2.3  ESTABILIDADE DE VOO  

 A aceleração das hélices gera outras forças sobre o veículo. Com isso, acontecem 

problemas relacionados à estabilidade de voo, tais como: vibração mecânica, redução da 

capacidade de gerar empuxo e rotação em volta do próprio eixo. 

 O aumento da velocidade nos motores gera uma zona de instabilidade nos braços, 

fazendo como que o drone comece a vibrar. Isto ocorre, porque quando o ar em volta das 

hélices entra no regime turbulento na superfície das pás gera variação de pressão e perda de 

sustentação. Como uma possível saída, tem-se a alteração no perfil da hélice, o que diminui a 

turbulência nas hélices e, consequentemente, a vibração mecânica. 

 Outro problema é a deformação das hélices quando estão trabalhando em rotações 

altas, ou seja, condições extremas de trabalho. Assim o quadricóptero perde no empuxo. Para 

manter a estabilidade de voo, a qualidade da hélice é fundamental. A escolha de materiais 
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leves e resistentes como, por exemplo, fibra de carbono para as hélices ajuda a reduzir esse 

efeito.   

  Na montagem do drone é necessário observar o sentido de rotação dos motores. Visto 

que, caso todos girem no mesmo sentido, o torque total do veículo não estará em equilíbrio. E, 

portanto, o mesmo girará em torno de seu próprio eixo. Assim, os pares de motores devem 

estar em sentidos opostos, para que o torque total seja nulo. 

 

2.4 ESTUDO COMPARATIVO DAS CONFIGURAÇÕES DOS MULTIROTORES 

O objetivo dessa seção é comparar e mostrar as configurações mais comuns dos 

multirotores com o quadricóptero, o modelo de estudo desse projeto. As análises serão, 

principalmente, a capacidade de carga que o veículo consegue carregar, a capacidade de 

definir sua trajetória (manobrabilidade) e sua estabilidade de voo. Nessa comparação, serão 

considerados os modelos com o mesmo tipo de conjunto motor/hélice e supondo as mesmas 

condições de voo. 

Segundo o Capítulo 5 de (Manson e Stenberg, 2014) tem-se que um modelo com o 

número maior de rotores consegue carregar uma carga maior do que um veículo com menos 

motores, e além disso possui uma estabilidade e resistência aos ventos superior. Todavia, 

quanto a manobrabilidade, é mais difícil realizar movimentos complexos com um número 

avançado de rotores. 

Segue a apresentação das configurações existentes mais comuns e a comparação com 

o Quadricóptero. 

- Quadricóptero 

Aeromodelo padrão desse estudo e um dos multirotores mais utilizados do mundo. O 

quadricóptero tem duas configurações mais comuns, chamadas de I4 e X4. Elas diferem 

quanto à posição dos braços com a frente do drone. Durante a pilotagem, elas apresentam 

características diferentes, porém o desempenho de carga máxima e autonomia são bem 

semelhantes. As figuras 2.5 mostra as configurações I4 e X4. 
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Figura 6: Representação das configurações I4 e X4. (Manson e Stenberg, 2014) 

 

 

-Tricóptero 

A configuração Y3 tem por característica um servo no seu terceiro braço, indicado na 

figura 2.Y3 que ajuda no equilíbrio do torque e nas manobras de voo. É um modelo mais 

compacto e com a interferência menor nos motores vizinhos, porém não consegue carregar 

uma carga útil elevada. A figura 2.6 ilustra o tricóptero Y3. 

 

Figura 7: Tricóptero Y3 (Manson e Stenberg, 2014) 
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Prós e contras em relação ao quadricóptero 

Tabela 2.1: Prós e contras do Tricóptero em relação ao quad. 

PRÓS CONTRAS 

- Maior agilidade, pois possui a menor inércia -O servo necessita de um controle especial 

- Design compacto -Menos estabilidade 

-Menos interferência do rotor vizinho, pois 

possui uma distância maior entre eles 

- Baixa capacidade de carga útil 

Fonte: Do autor (2018) 

-Hexacóptero 

Em geral, apresentam-se nas configurações I6 e X6 idênticas àquelas dos 

quadricópteros. Com seis motores, o peso total é melhor dividido, capacitando uma maior 

carga útil. Aplicados para cargas superiores ou quando levam equipamentos mais caros e 

motores a mais garantem uma segurança maior em caso de pane num dos motores.  

A massa estrutural superior traz uma inércia maior no voo, que se traduz numa 

estabilidade maior nos movimentos de rotação e translação, mas o veículo torna-se mais lento. 

A capacidade de carga a mais tem como resultado negativo uma maior influência da força de 

arrasto e uma estrutura que não pode ser tão compacta. A figura 2.7 ilustra o hexacóptero I6. 
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Figura 8:Hexacóptero I6 (Manson e Stenberg, 2014) 

 

Tabela 2.2: Prós e contras do hexacóptero em relação ao quadricóptero 

PRÓS CONTRAS 

- Maior capacidade de carga útil - Preço superior 

- Maior estabilidade nos movimentos de 

rotação e translação 

- Menos compacto 

- Maior segurança em caso de pane em um dos 

motores 

- Veículo mais lento devido aos efeitos da força 

de arrasto 

Fonte: Do autor(2018) 

 

 -Octacóptero 

A configuração padrão do octacóptero é o I8. Em geral, o octacóptero é utilizado 

quando se tem como prioridade uma elevada carga útil, de maneira que compense o custo 

maior, a lentidão e o design robusto e superior aos outros. Em caso de pane no motor, o nível 

de segurança é melhor. 
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Seus pontos positivos e negativos em comparação com o quadricóptero são similares 

aos do hexacóptero, porém numa escala superior. A figura 2.8 ilustra esse aeromodelo. 

 

Figura 9: Octacóptero I8 (Manson e Stenberg, 2014) 
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3. ELETRÔNICA DE CONTROLE  

 

 O controle é uma base de equipamentos e software que coordena as demais peças do 

veículo, como um gerente que faz a organização de todas as ações e partes do todo, 

integrando, centralizando e executando várias ações em paralelo. Uma das funções mais 

importantes do controle é a pilotagem, seja manualmente via rádio ou controle remoto, ou 

através de um software de piloto automático. 

 Nesse capítulo serão detalhados os equipamentos mais importantes no controle do 

drone e os porquês da utilização deles nesse projeto. Inicialmente, a placa controladora será 

apresentada, com as suas funções, entradas, sensores etc. Essa parte é a do controle 

embarcado. Há também o controle externo realizado via rádio e via um software de controle, 

chamado Mission Planner.     

3.1.PLACA CONTROLADORA 

 

Segundo Magni (1997), a principal função de um sistema de controle de voo Flight 

Control Sistem (FCS) é contribuir para a operação segura e econômica da aeronave. Com o 

desenvolvimento tecnológico da robótica, sistemas mecânicos com cabos, pistões e alavancas 

foram substituídos por modelos muito mais compactos de mecatrônica. 

Os micros controladores são um desses sistemas que apoiam a pilotagem com 

processamento de dados, recebendo e transmitindo informações para as partes do drone. 

Segundo Cascardo (2016), a dinâmica de voo dos multirotores é muito complexa, pois a 

quantidade de variáveis durante o voo é grande. O processamento da placa controladora tem 

que ser capaz de resolver problemas como: desbalanceamento de hélices, vibrações 

mecânicas, falhas elétricas e vento. 

Para solucionar isso, o mercado oferece placas chamadas de Controladores de Voo 

Automático, Automated Flight Control System (AFCS) ou simplesmente “Autopilot”, que 

realizam os cálculos quase que instantaneamente. Sua função é, durante o voo, realizar os 

cálculos da dinâmica do aeromodelo, processando as mudanças para manter o voo estável. 

Para isto, há uma série de respostas pré-preparadas, através de cálculos pré-

programados que são chamados de leis de controle. Essas leis podem ser alteradas através de 

modos de voo.  
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Os controladores atuais já possuem na memória alguns modos de voo programados 

que são oriundos de Arducopter, permitindo customizar o voo para determinada aplicação. Há 

cerca de 14 modos de voo que as placas controladoras APM e Pixhawk podem realizar. Por 

exemplo (RTL) e outros. Esses modos serão ajustados no Rádio e no Sofware para que 

fiquem disponíveis ao uso. 

 O modo Alt Hold mantém a aceleração controlada, mantendo o drone na mesma 

altitude e deixando para o piloto o controle de direita e esquerda, ideal para pilotos iniciantes 

e será usado nos voos testes. Outro modo é o Auto, onde o drone realiza missão programada 

previamente no mission planner. Os outros modos de voo não serão detalhados, visto que não 

são prioridade para o objetivo do projeto. 

Outro componente importante dos controladores é a Unidade de Medidas Inerciais, 

Inertial Measusament Unit (IMU). A IMU é um conjunto de sensores básicos para captação 

de dados durante o voo, composto por acelerômetros, giroscóptero, magnetômetro. Ela 

abastece a placa controladora de informações quanto ao posicionamento do drone, auxiliando 

no controle dos motores. Há também sistemas de controle de falhas chamados de "failsafe", 

que respondem a falhas nos motores ou na comunicação via rádio e etc. 

 De modo geral, a seleção de uma placa controladora leva em conta a sua capacidade 

de processamento, a capacidade de voo autônomo, a quantidade de entradas e saídas, quais 

equipamentos ela suporta e, obviamente, o preço. 

 

3.1.1. Comparação entre as Placas Controladoras 

 

 

  A fim de entender melhor a escolha pelo Pixhawk como micro controladora, 

fez-se uma breve comparação entre três placas controladoras que são utilizadas no mundo dos 

drones. Além do Pixhawk, detalhou-se um pouco a placa da DJI Naza V2 e APM 2.6 

Ardupilot. 

APM 2.6 Ardupilot 

A APM 2.6 Ardupilot é um micro controlador de software aberto e pode ser projetada 

por vários fabricantes, mas a empresa desenvolvedora é a 3DR Robotics. Essa placa é uma 

versão anterior ao Pixhawk e, portanto, tem característica semelhantes.  
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Características principais: 

- Entradas output, onde entram os cabos dos ESCs, 

- Entradas para os canais do receptor do rádio direto na placa, 

- GPS e bússola externos, 

- Aceito em diversas configurações de drones, desde quadricópteros até octacópteros. 

 

 
Figura 10: Placa APM 2.6 Ardupilot (Ardupilot, 2016) 

 

 

Comparação com o Pixhawk 

- Versão antiga, onde os softwares atualizados já não funcionam. 

- Processamento ruim, processador de apenas 8 bits  

DJI Naza V2 

A Naza V2 é uma placa controladora muito utilizada no mercado e é fabricada pela 

empresa DJI. Seu software de autopilot é aberto e possui uma versão para celulares. É 

bastante versátil, utilizado para nove configurações de drones diferentes. Possui design e 

interface simples, além de vários modos de voo e um sistema de segurança competente. A 

figura 11 mostra a placa. 
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Figura 11:  Placa controladora DJI Naza V2 (DJI,2015) 

. 

 Características principais 

- suporta as configurações: Quadrotor I4, X4; Hexarotor I6, X6, IY6, Y6; Octarotor I8, 

V8, X8; 

- 8 entradas para motores; 

- Vem com GPS e bússola externos; 

- Opções de modo voo e sistema de segurança. 

 

 
3.1.2. Pixhawk 

 

Neste projeto vamos utilizar o Pixhawk como placa controladora. Nessa seção, 

detalharemos o porquê dessa escolha e algumas características desse modelo de placa. 

  Segundo (Pixhawk.org) essa placa é destinada a modelos de asa fixa, multirotores, 

helicópteros e aplicações robóticas em geral. Pode ser utilizada tanto para pesquisas, para 

projetos amadores e atividades profissionais. É uma placa de hardware aberto (Open Source 

Hardware) que garante diversas possibilidades de pesquisas na programação do drone. 

 No projeto, o monitoramento aéreo é um objetivo e dentre as placas controladoras 

existentes o Pixhawk é um modelo bem completo que possibilita as aplicações de 
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monitoramento e ainda permite que aplicações de pesquisa possam ser desenvolvidas no 

futuro sem a necessidade de troca de placa. 

 Além disso, possui uma interface didática, com entradas bem sinalizadas e nomeadas, 

tamanho e peso baixos, facilidade de encontrar informações na internet, e uma biblioteca do 

Do It Yourself (DIY) traduzindo “Faça Você Mesmo” com bastante conteúdo. 

 Características principais: 

  -Possui o IMU com sensores, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro e barômetro 

embarcados;  

 -As entradas e saídas para diferentes tipos de sinais estão destacadas no seu corpo de 

maneira simples;  

 - Possui 14 entradas output, sendo 8 principais e 6 auxiliares; 

 -Possui um LED indicador de situações diversas durante a calibração, preparação do 

voo e sinalização de possíveis defeitos;  

 - Entrada para cartão SD, registrando os dados do voo; 

 - Possui o processador 32-bit ARM Córtex M4 e vem com um sistema de segurança; 

 - Vários modos de voo pré-programados; 

 - Buzzer, sinalizador sonoro que indica informações sobre calibração; 

 - Permite a utilização em diversas configurações de drones, seja quadricóptero, 

hexacóptero ou octacóptero; 

 A escolha pelo Pixhawk foi baseada no somatório de fatores acima, principalmente 

sua versatilidade, capacidade de processamento e opções para aplicações futuras. Caso a 

aplicação fosse apenas o voo, a APM 2.6 seria suficiente ou até mesmo a NAZA V2, apesar 

do preço mais alto. Porém como buscou-se uma placa genérica, como um bom processador, 

muitos tipos de sinais de entradas/saídas e com preço justo, o Pixhawk foi escolhido nesse 

projeto. A figura 12 ilustra a placa com todas as suas entradas/saídas detalhadas. 
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Figura 12: Entradas/saídas da placa Pixhawk(Ardupilot,2016) 

 

O Pixhawk utiliza um Global Positioning System (GPS) externo que serve para 

realização de missões autônomas, é necessário que o drone fique em locais abertos para 

facilitar a sua localização. O GPS vem acompanhado de um compasso (magnetômetro) que 

serve como uma bússola indicando a direção do Norte para o drone.  

. 
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3.2 TRANSMISSOR E RECPTOR DE RÁDIO 

Os rádios transmissores trabalham em conjunto com um receptor que fica no drone. 

Em geral, trabalham numa faixa próxima dos 2.4GHz, mesma frequência do Wi-fi, telefones 

sem fio e Bluetooth. Segundo (HUMBERTO, 2016), uma faixa de frequência especial 

dedicada à indústria, à ciência e à medicina, conhecida como Industrial, Scientific and Medic 

(IMS), que foi definida pela União Internacional de Telecomunicações (ITU) em 1985. 

A banda IMS é um conjunto de frequência que não é regulada, ou seja, é livre e 

gratuita, próxima a 2.4GHZ. Porém, como essas faixas estão muito em uso nas cidades, o 

desempenho do rádio tende a ser pior em ambientes com muitos dispositivos emissores de 

ondas da mesma banda. Os transmissores mais modernos vêm com uma tecnologia que busca 

bandas IMS vazias e fixa seu receptor nesses canais para melhorar a performance, evitando 

interferências. 

O sistema de rádio é dividido em duas partes: o transmissor (TX) externo ao veículo e 

o receptor (RX) que é embarcado. O TX de rádio permite que o piloto controle o drone sem 

fio, os sinais/comandos são recebidos pelo RX que está conectado à placa controladora. É 

fundamental para o funcionamento que o TX e o RX sejam compatíveis entre si, por isso em 

geral são comprados juntos. 

 A comunicação é feita por ondas de rádio e divididas em canais. Os canais são 

interpretados como "número de controles", assim cada um deles é responsável por coordenar 

uma ação/movimento. Por exemplo, para a pilotagem de um quadricóptero apenas quatro 

canais são essenciais, um para cada movimento: impulso, rotação, inclinação e guinada. 

Por outro lado, em geral há canais adicionais chamados de auxiliares que estão na 

forma de interruptores. São usados para alterar os modos de voo ou acionar recursos e funções 

no drone. Recomenda-se cinco ou seis canais para um quadricóptero, usando esses canais 

extras para os modos de voo e para armar o quadricóptero. 

- Seleção do Transmissor de Rádio 

 Para realizar uma boa escolha no momento da compra do transmissor de rádio, alguns 

fatores devem ser levados em conta além do preço. A quantidade de canais, a qualidade de 
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acabamento, a resolução do visor, modos de voo, recursos de segurança, conteúdo online e a 

capacidade de customização. 

-Turnigy 9X. 

 O Turnigy 9X é um modelo interessante, pois apresenta um bom preço comparado aos 

seus concorrentes e um bom desempenho. Seus principais pontos positivos são: nove canais 

(sendo oito utilizáveis); permite a customização de modos de voo; não possui manual, mas 

tem uma comunidade de usuários em fóruns e sites que facilitam seu uso; bom acabamento 

nas alavancas de controle, permitindo uma boa pilotagem; sistema anti-interferência e display. 

Segue a imagem 3 do transmissor TX e o receptor RX do projeto:  

    

Figura 13: Transmissor/receptor de rádio da Turnigy modelo 9X . 

 

3.3 GROUND CONTROL STATION (GCS) 

 O objetivo desse projeto é a utilização do quadricóptero para pesquisas e, 

principalmente, para monitoramento. Para isso se faz necessário um software que permita 

voos autônomos. Esses softwares são chamados de Ground Control Station (GCS) ou estação 

de controle de solo, e conectados à placa controladora realizam o voo autônomo e outras 

funções. Exemplos de GCS são:Mission Planner,  Happykilmore GCS, Q-ground Control 

(mac, Linux e widows)  
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Segundo (Andrade, 2012) com a GCS pode-se carregar comandos de voo, analisar em 

tempo real dados do voo, podendo carregar novos comandos durante o voo, visualizar o 

stream de vídeo da câmera, entre muitas outras ações. Para isso é necessário fazer a conexão 

da placa controladora com o GCS através da telemetria. 

3.3.1 Mission Planner 

O mission planner é um Software gratuito e de código aberto desenvolvido por 

Michael Oborne e atualmente é mantido pela comunidade de usuários que realiza o 

desenvolvimento compartilhado. A figura 3.5 ilustra a interface do mission planner. 

 

 

Figura 14: Layout do Software Mission Planner (Do autor, 2018) 

 

 

Segundo (ardupilot.org) mission planner é um GCS para controle de planadores, 

helicópteros, multirotores e Hovers. Foi desenvolvido para Windows e Android, e tem várias 

opções para seus usuários, dentre elas as principais ações são: 

 

-Carregar o software com sua placa controladora; 

-Configurar os equipamentos do seu veículo para um melhor desempenho; 
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- Planejar, guardar e executar missões de voos autônomos com auxílio do GPS e 

Google Maps; 

- Utilizar os chamados Waypoints para definir a rota, como opções para variar altura, 

tempo de permanência, ângulo de inclinação, retornar para o ponto de partida e etc; 

- Operar o veículo em First Person View (FPV); 

- Controlar através da imagem da câmera; 

- Configurar para mapeamento aéreo com programação de fotos em determinado 

espaço de tempo. 

3.3.2 Como são realizados os voos autônomos 

 Para criar uma missão no mission planner é necessário que a placa controladora já 

esteja configurada, calibrada e a conexão de telemetria esteja funcionando bem.  Não é 

necessário que o drone esteja conectado, mas para a execução da missão a conexão é 

fundamental. 

A missão é determinada pelo número de comandos definidos. Esses comandos 

respeitam o protocolo de comunicação MAVLink, que é uma biblioteca de comandos para 

veículos autônomos.  

Alguns comandos principais para fazer uma missão: 

-Takeoff - O comando fará com que o quadricóptero levante voo e mantenha a sua 

posição até a altura indicada nos parâmetros.  

-Land - Este comando fará com que o quadricóptero pouse. Ele manterá a posição a 

uma altura de três metros e em seguida descerá.  

-Waypoint - Tem como parâmetros o delay (tempo de permanência), a altitude, a 

longitude e a latitude. O delay é feito após o quadricóptero chegar ao waypoint. 

-Return to launch - Este comando necessita que o GPS esteja ativo e sincronizado. Sua 

função é trazer o quad para o waypoint home com a altura indicada. 
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 Em um primeiro momento precisa-se definir o home (ponto de partida) que é o local 

onde o drone estava quando o GPS foi ligado. Caso utilize o comando Return to Land (RTL), 

ele retornará para este ponto especificamente. 

Posteriormente, define-se os próximos waypoints com as caraterísticas de voo 

específicas para seu objetivo. A figura 3 ilustra um exemplo de missão com quatro comandos. 

 

 

Figura 15: Modelo de missão simples no Mission Planner. (Ardupilot, 2016) 

 

 



40 

 

  

 

4. PROJETO ESTÁTICO DO QUADRICÓPTERO 

 

 

4.1 CONJUNTO 

 O conjunto são as peças principais do drone. Essas peças precisam ser analisadas em 

individual quanto ao peso, preço, tamanho, capacidade, qualidade, material etc. Porém a todo 

o momento elas precisam de avaliação em conjunto. Afinal, o drone é um robô aéreo com 

uma série de peças interligadas umas nas outras e o sucesso do projeto depende do sucesso do 

trabalho coletivo delas.  

O conjunto de um projeto precisa de um objetivo como base. Há inúmeras formas de 

montar/construir um drone, mas um quadricóptero para monitoramento aéreo e para pesquisas 

acadêmicas ou profissionais não é tão simples. Portanto, inicialmente definiu-se os objetivos e 

depois as peças. 

  

OBJETIVOS DO PROJETO 

1. Fazer um quadricóptero que voe com estabilidade; 

2. Capacidade de realizar voos autônomos; 

3. Utilização de um sistema de filmagem para monitoramento aéreo;  

4. Capacidade de carga de instrumentos de pesquisa; 

5. Autonomia alta e resistência ao clima local (ventos). 

  

A partir dos objetivos listados acima, montou-se o melhor conjunto para o projeto. 

 Lista de peças para cada objetivo: 

 Lista para o objetivo 1 

● Frame simples 

● Motores  
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● Esc 

● Bateria 

● Sistema de controle básico   

o Placa controladora 

o  Rádio ou estação de base 

● Conjunto de hélices 

 

Para o objetivo 2  

● GPS e telemetria 

● Placa controladora que suporte uma estação de base 

 

Para o objetivo 3 

● Câmera  

● Gimbal 

● Sistema de cabos e software para fazer o monitoramento 

  

Para o objetivo 4 

● Utilização de trem de pouso para gerar mais espaço para fixar 

equipamentos 

● Softwares para pesquisa 

 

Para o objetivo 5 
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● Conjunto com eficiência energética que economize bateria 

● Baterias adequadas  

● Frame o mais leve possível 

● Motores adequados  

● Hélices adequadas 

Tendo definido uma lista especificada de equipamentos para que o objetivo do projeto 

seja realizado, nas próximas seções a discussão será sobre as funções teóricas individuais de 

cada componente e as funções de conjunto.  

4.2 FRAME 

4.2.1 Conceito 

Segundo (Ardupilot.org) há uma grande variedade de frames e a melhor forma de 

escolher é definir o seu uso ou aplicação. Assim, buscou-se uma estrutura para um 

quadricóptero para monitoramento aéreo. 

O conceito de frame é a estrutura física do drone, ou seja, o esqueleto do projeto. Ele é 

dividido em três partes principais: braços, placa central e trem de pouso. 

Os braços da estrutura são destinados à fixação dos motores e dos ESCs. Seu perfil 

pode ser tubular, seção retangular ou em formato de grade com furos para redução do seu 

peso. No caso do quadricóptero, são quatro braços iguais montados na configuração X, assim 

como foi citado na seção 2.5. A configuração da estrutura em X facilita alguns ajustes, 

tornando o projeto mais simples de controlar e ainda é mais indicado para filmagens aéreas. 

A placa central tem como função residir os equipamentos de controle, a fixação dos 

braços, trem de pouso e do gimbal. Além disso, é nela onde os ESCs são soldados. Em geral, 

ela é composta por uma placa de metal com inúmeros furos com o objetivo de fixação dos 

equipamentos e braços, e para redução do peso. 

Vale lembrar que a estrutura de um quadricóptero tem duas configurações: I4 ou X4. 

Nesse projeto foi utilizado em X4, visto que, segundo Cascardo (2016) e Andrade (2012), 
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quando em configuração X4, a câmera fica direcionada entre os braços, evitando filmar os 

mesmos. Ou seja, essa é a melhor configuração para realização da filmagem. 

O trem de pouso tem duas funções principais. A primeira é a de evitar o contato da 

parte central com o solo, amortecendo no momento da aterrissagem ou em caso de queda para 

que as peças não fiquem danificadas. A outra finalidade é a de criar espaço na parte inferior 

do drone, permitindo a fixação de equipamentos na parte inferior da placa central. Como por 

exemplo, o gimbal e a câmera. Nesse caso, a altura do trem de pouso tem que garantir a 

proteção desses equipamentos.  

 

4.2.2 As funções do Frame para o Projeto 

Assim, como o esqueleto humano, o frame tem como funções: 

●  Suportar o peso de todos os componentes; 

●  Ter um design inteligente que permita acoplar todos os equipamentos; 

● Aerodinâmica que favoreça o voo; 

● Ser o equilíbrio entre a força e resistência com o mínimo de peso. 

 

4.2.3 Modelos no mercado  

  Como já mencionado acima, há uma infinidade de modelos para frame. 

Segundo ARDUPILOT, há três maneiras comuns de obter um frame para o projeto. Aquele 

que já vem pronto para voo, geralmente comprado em conjunto onde toda a outra peça já vem 

montada (hélices, motores, placa etc), fixada e testada. Como por exemplo os modelos 

ARdrone 2.0 e DJI Phanton, como mostra a figura a seguir: 
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Figura 16: Modelo do AR Drone 2.0 Elite e do DJI Phanton 3(Amazon.com, 2018) 

 

Tem-se também as estruturas fabricados pelo próprio projetista.  Há inúmeros projetos 

disponíveis em sites especializados, como o DIY Drones, mas há uma grande parte feita de 

alumínio, pois é leve e mais simples de usinar. Também podem ser feitos em material 

impresso por impressoras 3D. Nestes casos é necessário que o projetista tenha um pequeno 

centro de usinagem ou uma impressora 3D. A figura 17 demonstra um exemplo: 

 
Figura 17: Projeto de drone, Frame de alumínio caseiro (AEROMODELOS, DRONES 

E ARDUINO, 2016) 

 

 Por fim, há no mercado uma série de empresas do setor que fabricam kits de frames 

prontos, mas que precisam de montagem. Esses modelos não contam com as outras peças do 

drone, sendo necessário a compra separada dessas peças. Ideal para o projetista que deseja 

customizar o drone de acordo com o seu objetivo. A imagem abaixo ilustra três modelos 

comerciais de estrutura para quadricópteros. 
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Figura 18: Tipos de Kits de Frame: modelo S500, DJI F450 Frame Wheel, Crazepony 

X210 Carbon Fiber FPV (AMAZON, 2018) 

 

 

4.2.4 Peso, tamanho e Material 

 No projeto do Quadricóptero, essas características são fundamentais para a escolha do 

frame. 

-Peso  

Um frame precisa ser o mais leve possível, assim a energia gasta pelos motores para 

levantar a estrutura será a menor possível e aumentará o tempo de voo do drone. O peso da 

estrutura só deve crescer quando o objetivo é carregar mais carga, logo há uma relação direta 

entre o peso da estrutura, o tempo de voo e a capacidade de carga útil do projeto.  
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-Tamanho 

O tamanho é relacionado com a sua aplicação e com o diâmetro das hélices. 

Dependendo do objetivo do drone é melhor um drone menor e, consequentemente, mais leve. 

Por exemplo, nos modelos destinados para corrida o tamanho dos drones são menores, em 

geral F250 ou F350 (ou seja, a distância entre os eixos é de 250mm e 350mm). A distância 

entre os eixos influencia no tamanho dos braços. Braços maiores permitem o uso de hélices 

com diâmetro maiores e assim consegue-se uma maior capacidade de carga útil. 

- Material 

Como já mencionado, o frame deve ser leve e resistente ao mesmo tempo. Assim, os 

materiais mais usados são fibras de carbono e de vidro, que apresentam uma boa resistência e 

baixo peso, principalmente para aplicações profissionais. Há projetos de alumínio e madeira 

balsa que, apesar de mais pesados, são mais simples de usinar e tem preço mais acessível, 

ideal para projetos caseiros. 

4.25 Características do frame do projeto 

O frame do nosso projeto é o DJI F450 Frame Wheel que é um kit bastante difundido 

no setor de drones, com facilidade de acesso à internet e baixo preço em comparação com 

outros modelos. A sua distância entre os eixos na diagonal é de 450mm e seu peso é de apenas 

282 gramas. 

É dividido em dois tipos de material. Os quatro braços utilizam um termoplástico 

adicionado de uma porcentagem de fibra de vidro conhecido por PA66+ 30GF Ultrastrength, 

com propriedades mecânicas resistentes e peso baixo. Já a parte central é feita de “Printed 

circuit board”, mais conhecido como PCB, que é uma placa de circuito impresso em 

impressora 3D. Além da fixação dos braços, é nessa placa onde os ESCs e o Power Module 

são soldados, alimentando os motores. A imagem 4.4 mostra em detalhes os braços e a parte 

central desse frame.  
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Figura 19: Imagem do braço e da placa central do Frame F450 ( Amazon.com, 2018) 

 

 

 

 

4.3  MOTORES BRUSHLES 

4.3.1 Conceito teórico 

Os motores Brushless DC (corrente contínua) ou sem escova são os modelos de 

motores elétricos mais utilizados no universo dos drones. Os motores por indução de corrente 

contínua são os atuadores das hélices de multirotores. O movimento de rotação é alcançado 

através da execução de uma corrente por meio das bobinas, onde o campo magnético 

resultante é atraído ciclicamente e repelido pelo ímã. Velocidades de rotação resultantes são 

transmitidos dos motores para as hélices para gerar um empuxo positivo que faz o drone subir 

(Månsson e Stenberg, 2014). 

 O princípio de qualquer motor elétrico é converter potencial elétrico em movimento 

mecânico. Nesse caso, motores elétricos sem escova de ímã permanente, conhecidos como 

DC ou BLDC. O sem escova vem do fato de não possuir escova física para comutar a corrente 

para os enrolamentos, diferente do motor elétrico DC escovado.  

O movimento circular do rotor é provocado pela força magnética entre os ímãs do 

rotor e a bobina do estator. Conforme a corrente é comutada na bobina, ela gera nos imãs uma 
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força de atração e repulsão eletromagnética que, dependendo de sua polaridade, faz o rotor 

iniciar o giro. Isso acontece inúmeras vezes em pouco espaço de tempo gerando velocidade ao 

rotor. A imagem 4.31 ilustra as partes do BLDC. 

  

 

Figura 20: Partes do BLDC: estator e rotor (DroneTrest, 2014). 

Sendo que o rotor é a parte onde os imãs ficam acoplados e é a parte giratória do 

motor. Enquanto o estator é o responsável pelas bobinas e não se movimenta. 

 Existem brushiless com rotor interno e externo, no projeto e para os drones o motor 

DC com rotor externo é o mais recomendado, pois giram em menor velocidade e, por 

consequência, conseguem transmitir mais torque. Já os motores com rotor interno são mais 

indicados para carros controlados via rádio. 

O motor é trifásico e possui três entradas de corrente, mas cada entrada dessas 

comanda um grupo de enrolamentos da bobina, há modelos com nove e doze enrolamentos 

nas bobinas, por exemplo. Cada enrolamento forma um eletroímã e podem ser ligados de duas 

formas distintas, seja na ligação estrela (Wye) ou triangulo (Delta), como mostra a figura 4.6. 

- Ligação estrela: produz mais torque com baixo RPM 

-Ligação triângulo: produz menos torque com baixo RPM 
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Figura 21: Ligações estrela e triângulo nos motores DC (Laboratório de Garagem, 2016) 

Então tratando das entradas do motor, vale destacar as conexões são exclusivamente 

com os ESCs (Eletronic Speed Controller), a entrada da alimentação, onde chega a corrente. 

E na outra ponta está a cabeça giratória onde vai ficar fixado a hélice. 

4.3.2 Tipos de motores Brushless 

 Há muitos modelos disponíveis no mercado e eles são diferenciados de acordo com 

uma nomenclatura de duas letras e quatro números (Ex: motor GT2613). Onde as letras são a 

classe ou grupo ao qual o motor foi fabricado. Por exemplo, a fabricante Emax tem motores 

de classe GT, MT, RS e LS. Já o grupo de números tem um significado mais importante no 

momento da escolha dos motores.  

Por exemplo o motor MT 2204, os dois primeiros números representam o diâmetro do 

estator e os dois últimos a altura do estator. Essas dimensões determinam a sua aplicação. Os 

brushless XX1806 e XX2204 trabalham com hélices menores e assim sua aplicação é para 

drones de velocidade. Por outro lado, motores XX2213 como o deste projeto são destinados a 

hélices de polegadas superiores e assim podem ser utilizados para carregar câmeras e 

equipamentos pequenos (Dronetrest.com). 

Além disso os motores brushless são indentificados por outra nomenclatura chamada 

KV, que é uma unidade de medida que representa rotações por minuto para um volt 

(RPM/Volt).  Por fim, tem-se a potência máxima em Watts, o peso em gramas, tensão de 

trabalho em volt e o máximo trust (ou máximo empulxo). Ou seja, o máximo de propulsão 

que o motor pode oferecer em gramas.  
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Em geral é o máximo trust/empuxo que determina a escolha do seu motor. Visto que 

antes de iniciar o projeto, precisa-se de uma estimativa de peso do projeto simples e 

carregado. A recomendação é que o somatório da propulsão dos motores suporte pelo menos 

o dobro do peso do aeromodelo simples (sem carga). Essa parte será mais detalhada na parte 

do projeto prático. 

Por outro lado, cada motor trabalha numa determinada faixa de tensão e suporta uma 

corrente máxima. A faixa de tensão determina qual o tipo de bateria o motor trabalha, seja 2S, 

3S ou 4S. Onde o S é o número de células na bateria (nomenclatura que será detalhada na 

seção de baterias). E a corrente máxima é uma limitação do projeto para garantir que não 

ocorra curto ou incêndio. Essa corrente é determinante na escolha dos ESCs que será 

detalhado na próxima seção 

 

4.4 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (ESC) 

O controlador eletrônico de Velocidade, em inglês Electronic Speed Controller 

abreviado por ESC é responsável por regular a velocidade do motor através de pulsos. Os 

pulsos são os resultados do controle e são enviados para o ESC pela placa controladora. 

Assim, o ESC controla a quantidade de corrente que vai para o motor ao qual está ligado, 

mudando sua velocidade. 

 No projeto foram utilizados 4 ESC’s, um para cada motor. Eles formam pares com os 

motores porque cada motor necessita estar em uma rotação diferente, permitindo o equilíbrio 

dinâmico do drone e a realização das manobras. 

Para escolha do ESC é necessário compor as características dos motores, da bateria e 

da placa controladora. Todos eles precisam ser compatíveis para o sucesso do conjunto. 

Porém a corrente de operação e de pico do motor é o fator que determina o modelo escolhido, 

uma vez que é necessário ver nas especificações dos motores a corrente do ESC recomendado 

ou então buscar um ESC que tenha de 5 a 10 amperes a mais que a corrente de trabalho do 

motor. Caso contrário, há riscos de mau funcionamento dos motores e até de incêndio do 

ESC. 
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4.5 HÉLICES 

A hélice é a responsável por transformar a energia rotativa dos motores em empuxo 

para o drone. As condições de trabalho dela são extremas, pois giram em rotações altas e 

sofrem tanto com o torque do motor, tanto com a resistência do ar através da forma de arrasto. 

Existem modelos de vários tamanhos, conceitos aerodinâmicos e aplicações diferentes. 

Mas de maneira geral são identificadas por quatro números. Sendo os dois primeiros 

referentes ao diâmetro e os dois últimos determinam o passo. Por exemplo, o modelo 11x4,5 

O passo da hélice é a medida teórica que representa a distância percorrida em uma 

volta completa. Uma comparação interessante é com o parafuso, pois o passo seria a distância 

que o parafuso penetra na porca em uma volta completa. É uma medida teoria visto que em 

velocidade, a hélice sobre deformações que alteram o valor do passo. 

Há modelos de hélices com mais de duas pás, podem ter três, quatro ou mais. É 

comum ver no universo dos drones alguns modelos com três pás, mas a maioria tem apenas 

duas. O principal motivo é que o aumento do número de pás reduz a eficiência da hélice. 

O fato de elas trabalharem em condições extremas necessita de um material resistente. 

Os tipos mais comuns de material de hélices para multirotores são: plásticos especiais, fibra 

de carbono, madeira e nylon.  

O projeto tem hélice de APC 11x4.5, pois são as mais indicadas para o motor 2212. A 

hélice tem uma relação direta com o motor e geralmente é escolhida através da tabela de 

especificações dos motores. A recomendação nessa tabela informa o tamanho ideal de hélice 

para cada aplicação. Esses aspectos serão mais detalhados no próximo capítulo. 

 

4.5 BATERIAS 

Quadricópteros são veículos que necessitam de controle muito fino sobre cada motor, 

de modo que é preciso que todos girem sempre de maneira compensatória para manter a força 

resultante desejada; por isso buscam sempre o melhor ponto de equilíbrio dinâmico. As 

baterias são a fonte de energia de todo o sistema e é um pré-requisito para fazer a interface 
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entre motor (mecânica) e controle (eletrônica). Caso fosse usado um motor a combustão, 

ficaria inviável ou muito difícil o ajuste fino por meios eletrônicos.  

4.5.1Bateria Li-Po 

O tipo de bateria utilizado para os drones é Li-Po, que são feitas de Lítio-Polimero. Os sais de 

lítio ficam retidos em um polímero tornando essa bateria capaz de ter vários formatos e 

transmitindo uma boa taxa de descarga. Em geral são classificadas quanto ao número de 

células(S) e a sua velocidade de descarga(C). 

4.5.2 Número de células  

O número de células de uma bateria é o número de pares de Lítio-Polímero que estão 

contidas nela. Uma célula apresenta uma tensão nominal de 3,7v. Ao realizar a ligação em 

série das células é obtido o somatório da tensão nominal. No projeto, é usada uma bateria de 

três células, ou seja, possui uma tensão nominal de 11,10V. Nas lojas digitais essa descrição 

do número de células é feita pela letra S maiúscula. Por exemplo, uma bateria 3S, significa 

que contem três células e 11,1V no total. 

4.5.3 Capacidade de Carga 

É a medida de carga elétrica que se refere o quanto de energia a bateria consegue 

armazenar e fornecer. Normalmente é medida em mAh (mili-Ampere-hora) para baterias de 

drones. Isso significa que quanto maior o valor de mAh, maior poderá ser a duração da carga 

no dispositivo eletrônico. 

4.5.4 Velocidade de descarga 

Velocidade de descarga é um fator multiplicativo que atua sobre a capacidade da 

bateria, fazendo com que se consiga uma corrente instantânea maior que a corrente média 

fornecida. Porém, isso faz com que o tempo de duração da bateria diminua. Drones 

necessitam de descargas variáveis, por isso é preciso entrar em otimização a taxa de descarga 

com a capacidade de carga. 
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4.6 CÂMERA E GIMBAL 

4.6.1 Gimbal da câmera 

Esse sistema permite a fixação da câmera na estrutura do drone, mas sua função 

principal é garantir que a câmera se mantenha estável, independente dos movimentos do 

veículo. O sistema equilibra o ângulo de inclinação do voo, realizando a mesma inclinação, 

mas no sentido contrário para que as imagens em movimento fiquem sem vibrações e de boa 

qualidade (Andrade, 2012). 

 Para a instalação desse equipamento é necessário a utilização de um trem de pouso 

mais longo que permita a fixação do gimbal e da camera, garanta uma proteção desses 

equipamentos. 

 Há modelos de gimbal 2D e 3D. A diferença está na capacidade de movimento e no 

sistema de amortecimento nos eixos. Assim o gimbal 2D pode se movimentar em dois 

sentidos (x,y) e para isso tem dois pequenos motores elétricos. Já no gimbal 3D ele podem se 

movimentar em três direções (x,y,z). Mais do que apenas um motor para realizar o 

movimento, cada motor ajuda na estabilidade da imagem. Assim o gimbal 3D tem uma 

imagem melhor do que as realizadas com o gimbal 2D.  

 Porem essa vantagem na qualidade tem um preço. Em geral os gimbals 3D são 48g 

mais pesados e 40 euros mais caros (Melhortech.com, 2018). Para este projeto foi utilizado 

um modelo 2D, visto que o objetivo é o monitoramento simplesmente, e a qualidade da 

filmagem em gimbal 2D é suficiente. 

4.6.2 Câmera 

O modelo de câmera ideal para o projeto depende da sua aplicação. Recentemente cresceu 

aceleradamente o uso de drones para fazer filmagens em alta resolução para confecção de 

filmes, clips, comerciais e etc. nesses tipos de projeto talvez a câmera seja um dos 

componentes protagonistas. É interessante perceber como o universo da fotografia e das 

filmagens adotou os drones, visto que em qualquer grande cobertura, filme de ação ou ação de 

marketing as filmagens utilização superdrones com câmeras profissionais. 

 Além do entretenimento as câmeras são muito requisitadas para o First Person View 

(FPV), é um método utilizado para pilotar com a visualização em primeira pessoa, onde o 
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piloto usa uma câmera, mais um transmissor e receptor de imagens instantâneas, e um 

periférico (um celular, um tablete) para a visualização das imagens em tempo real. O 

interessante desse modelo de pilotagem é a sensação de estar “dentro do drone”. 

Assim há no mercado uma infinidade de câmeras que dependendo da sua aplicação pode 

variar bastante no preço e tamanho. É importante dizer que a câmera vai precisar de um 

gimbal para controlar vibrações indesejadas nas filmagens e um transmissor.   

-Câmera do projeto 

Como o objetivo do projeto é monitoramento aéreo o objetivo era uma câmera de 

intermediaria para boa. Não havia a necessidade de uma câmera profissional com o preço alto, 

mas também não poderia ser algo tão simples, pois tem-se o desejo de no futuro fazer o 

reconhecimento facial e outras ações de pesquisas.  

Outro fator determinante é o peso e a fixação no gimbal. Buscou-se um modelo de 

peso baixo, visto que o projeto é de um modelo “pequeno” e o peso de cada componente 

influencia no peso final. A fixação no gimbal foi identificada como um possível problema, 

dessa forma a escolha foi comprar a câmera e o gimbal em conjunto de modo simplificar a 

montagem. 

Dentro do universo dos drones encontrou-se o modelo Ilook Plus que é um modelo de 

câmera bem pequeno (compacto), de peso baixo, no entanto desempenha uma grande 

resolução de imagens, fazendo vídeos em HD.   

Características do Ilook Plus Walkera: 

- Lente grande angula com 150º de amplitude; 

- Resolução de 1920x10810 full HD a 30 FPS (quadros por segundo) para realização 

de vídeos, os 30FPS são ideais para filmes em movimento, ou seja, em voo; 

-Nas fotos a resolução é ainda melhor chegando a 4032X3024 pixels; 

-O peso é de 125g; 

-Espaço para memória interna de até 32giga; 
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-Transmissor de 5.8 GHz;  
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5. PROJETO PRÁTICO DO DRONE 

 

Na parte prática os detalhes do projeto serão esclarecidos. A partir da montagem da 

lista de peças, estipularam-se alguns fatores importantes para o projeto. Fez-se então a 

estimativa de peso teórico e a autonomia de voo. Além disso, analisou-se a compatibilidade 

entre os componentes. E no final, a análise de voo autônomo, com a utilização do mission 

planner no voo autônomo.  

5.1 LISTA DE PEÇAS DO DRONE 

Para a montagem da lista de peças, o conteúdo dos Capítulos 3 e 4 foi 

importantíssimo. A partir do entendimento de cada equipamento do drone, seu funcionamento 

e suas compatibilidades, é que foi construída essa lista. O conhecimento teórico foi utilizado, 

mas questões como custo e disponibilidade no mercado também influenciam na lista. 

 Na pratica partiu-se da premissa de 1kg de capacidade de carga, os cálculos utilizados 

serão detalhados nas próximas seções, então definiu-se os motores para o objetivo acima. Os 

motores e os ESCs que foram comprados em conjunto (em kit), muito comum no mercado. 

Porque as peças chegam juntas, evita erros de compatibilidade, uma vez que eles são testados 

anteriormente e o preço diminui. 

 O tamanho das hélices seguiu a recomendação da tabela do fabricante do motor, 

seguindo o modelo que tivesse a maior capacidade de carga e autonomia. A bateria foi a com 

a maior capacidade de armazenamento de energia com três células, visto que todos os outros 

componentes solicitavam 3S, caso contrário haveria problemas de compatibilidade. 

A câmera e o gimbal foram escolhidos pelo tamanho do frame e pelo objetivo do 

projeto. Apesar desse conjunto ter um valor elevado, dentro do setor de microcâmeras com 

capacidade de filmar em movimento, esses modelos apresentam um custo benefício bom. 

Visto que seu maior concorrente, a câmera Go Pro Hero 3, tem preço muito superior para uma 

qualidade similar. 

Assim chegou-se a lista abaixo, seria muito difícil afirmar que o primeiro projeto teria 

um conjunto de peças perfeito. Mas dentro das limitações de experiência e de custo, buscou-
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se o conjunto que realizasse os objetivos no melhor custo benefício. A tabela 5.1 mostra a 

lista de peças utilizadas no projeto. 

 

Tabela 5.1: Lista de peças do projeto  

Itens Peça Peso total(g) Valor (R$) 

  

1 KIT MOTOR 2212 + ESC 30A  308 R$ 43,49 

2 Frame F450 322 R$ 18,48 

3 Kit Pixhawk 37 R$ 123,89 

4 Receiver Turnigy 18 R$ 19,99 

5 Mini PX GPS c/ PixHawk 8 R$ 15,76 

6 Conversor PWM para PPM 9 R$ 58,83 

7 Gimbal g-2d Walkera 120 R$ 256,33 

8 Câmera Ilook HD Plus 120 R$ 647,51 

9 Bateria Turnigy 3s 500mAh 428 R$ 219,12 

10 Trem De Pouso Dji F450 Fibra De Carbono 

Fpv 

150 R$ 120,00 

    1520 R$ 1.523,40 

       

  PREÇO TOTAL   R$ 1.523,40 

  PESO APROXIMADO 1520g   
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  Valor do Dólar/ Conversão xR$3,85     

Fonte: Do autor (2018) 

 

 

5.2 CAPACIDADE DE CARGA E AUTONOMIA 

O peso teórico de 1520g é determinado pela soma dos valores individuais de cada 

componente referentes às informações do fabricante. Pode-se observar uma diferença com o 

peso total após a montagem, aferido através de uma balança de 1654g. A discordância de 

valores do peso é devido a adição de componentes de fixação, como a solda, colas, entre 

outros. 

Para a determinação dos cálculos de capacidade de carga e da autonomia de voo, 

utilizou-se o valor de peso prático, pois não despreza os componentes de montagem, sendo o 

peso real do drone. 

O objetivo é um drone com capacidade de carga de 1kg a mais que o peso próprio, 

gerando 2654g de thrust total, que equivale a 663,5g de thrust por motor. A partir da tabela 

5.2 a seguir, verifica-se que a capacidade de thrust por motor máxima é 860g. Assim, esse 

conjunto é capaz de suportar a capacidade de carga acima de 663,5g por motor, garantindo o 

objetivo inicial.  

Tabela 5.2:  Ampere x Thrust, por motor 

Motor 2212 920kv 

Hélice 10x4,5 / Bateria 3S 

Ampere (A) Thrust (g) 

2,6 290 

4,58 413,5 

5,1 460 
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8,32 663,5 

7,4 590 

10,1 730 

13,4 860 

Fonte:  Do autor (2018) 

 

-Estimativa de tempo de vôo - autonomia 

A autonomia é determinada a partir do thrust do motor em duas situações, com apenas 

o peso próprio e com 1kg de carga extra. Depois pegou-se o consumo em ampere para cada 

motor e fez o somatório do conjunto. Se bateria fornece 5 amperes por hora, então divide-se a 

capacidade da bateria pelo consumo do drone, gerando um valor em horas que foi convertido 

em minutos e assim chegando na autonomia.  

Como a capacidade da bateria não pode ser esgotada até o seu fim, por motivos de 

segurança e a fim de estender a vida útil da mesma, a autonomia é  subtraída de dez por cento, 

obtendo finalmente a autonomia real do projeto.  

A tabela 5.3 mostra que, para a carregar apenas o peso próprio o drone, a autonomia é 

de aproximadamente de 14,7 minutos, e que para carregar 1kg de carga tem-se uma 

autonomia de 8,1 minutos.   

 

Tabela 5.3: Autonomia do projeto 

Thrust 

motor 

(g) 

Consumo   

(A)/Motor 

Consumo do 

Drone (A) 

Bateria

(Ah) 

Autono-

mia (h) 

Autonomia

(min) 

Autonomia 

(min) -10% 

413,5 4,6 18,4 5 0,27174 16,3 14,67 

663,5 8,32 33,28 5 0,15024 9,0 8,11 

Fonte: Do autor (2018) 
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5.3 PLANEJAMENTO DE MISSÃO NO MISSION PLANNER 

Após a instalação do Mission planner, os procedimentos para a realização de um voo 

autônomo serão detalhados. A ideia é mostrar um passo a passo do que foi feito para que sirva 

de esclarecimento e de guia para aplicações futuras. 

 A princípio o aplicativo tem interface bem intuitiva e versões em português, mas por 

questões práticas e pelo fato de todo o material de apostila oferecido pelo ser em inglês 

(Ardupilot.org/planner, 2016). Então, optou-se por trabalhar no mission planner em inglês A 

figura 22 ilustra a interface inicial. 

 

 

Figura 22:Tela Inicial do Mission Planner, foco no gragoata.( Mission Planner, 2018) 

 

-Passo a passo missão simples  

1°. Flight Plan - Plano de Voo 

 

 

Figura 23: Menu Superior do Sofware (Mission Planner, 2018) 
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2°.  Definição de localização para a Home, com latitude, longitude e altura. Ponto de 

Lançamento do Drone. 

 

Figura 24: Determinação do Home (Mission Planner, 2018) 

3°. Na Barra Inferior é selecionado Add Below para adicionar o primeiro comando da 

missão. Iniciou-se com TakeOFF (para a decolagem). Caso necessário é possível para ajustar 

outros parâmetros. 

 

Figura 25: Barra inferior, definição do Waypoint (Mission Planner, 2018) 

Default alt - Altitude Padrão em metros. 

Relative - Usar as medidas de altura em relação ao nível do chão. Caso esteja 

selecionado Absoluto as medidas vão ser realizadas em relação ao nível do mar.  

Command 1 - TakeOFF - Somente defina uma Altitude. As coordenadas são ajustadas 

em relação à localização em tempo real do drone 

4°. Com o botão esquerdo do mouse é selecionado no mapa os Waypoints (Wp). Esses 

pontos são pontos de trajetória para o drone. Isso significa que o drone irá seguir em ordem 

pelo caminho de cada Waypoint até a último da lista. 
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Figura 26: Mapa da missão básica (Mission Planner, 2018) 

Se for preciso, um ajuste fino, de cada coordenada utilize novamente a barra de menu 

inferior para preencher numericamente os parâmetros. Ou seja , se por exemplo precise alterar 

a altura ou o tipo de waypoint, basta voltar na barra e ajustar para o objetivo desejado. 

 O drone executa os comandos em fila numeral. Existe a opção Up/Down, que pode 

alternar a ordem de cada comando na fila. Nesse momento os outros parâmetros não possuem 

tanta relevância para uma missão básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Barra lateral do Software (Mission Planner, 2018) 
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5°. No menu Lateral direito, existe um conjunto de ações: 

Load WP File - Abre um arquivo do tipo Waypoint do computador. 

Save WP File - Salva a missão atual em um arquivo tipo Waypoint. 

Read WPs - Lê o arquivo Waypoint presente na PixHawk. 

Write WPs - Escreve a missão atual na placa PixHawk. 

Essas ações são voltadas ao Upload/Download, na placa controladora. 

6°. No canto superior direito existe um menu de contexto, para conectar a telemetria e 

enviar/receber dados. Normalmente existe uma conexão automática, que evita configurações 

avançadas. 

 

Figura 28: Painel superior ( Mission Planner,2018) 

 

7°. Conferindo todos os passos anteriores, escrevemos os Waypoints na placa 

controladora de voo. É uma boa prática depois de salvar os dados na placa controladora, 

limpar a missão e pedir para ler os arquivos da placa, para verificar se o envio foi efetivo. 

Após o planejamento da missão, avançou-se para a execução da missão. Executar uma 

missão requer mais do que um planejamento adequado, foram adotar medidas de segurança 

para evitar acidentes já que o drone está em fase experimental. Os cuidados adotados para 

evitar acidentes e garantir a segurança dos integrantes da equipe e pessoas ao entorno vão ser 

listadas abaixo. 

Local e horário 

Para evitar qualquer dano a pessoas, seja físico ou material, foi escolhido o campo de 

futebol do Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense em um horário que não 

houvesse atividades planejadas e grande movimentação de pessoas.  
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Rota de voo 

O drone irá executar uma rota de voo em forma de quadrado, sendo que a partir do 

último ponto irá para o centro do quadrado e retorna para a decolagem e executa o pouso. 

 

Figura 29: Rota de missão Teórica Básica (Mission Planner, 2018) 

Como resultado do trabalho foi possível realizar a missão acima com sucesso, por 

outro lado, alinhado com os objetivos do projeto há a necessidade de realizar uma missão 

mais complexa para monitoramento completo do Campus do Gragoatá.  

O drone ainda está em fase de testes e não houve tempo suficiente para a realização de 

uma missão mais sofisticada. Entretanto, fez-se um modelo a ser seguido no futuro de uma 

missão mais completa e capaz do monitoramento de toda a extenção do Campus. Nessa 

missão foi dividida em 33 Wps cobrindo praticamente toda a região do gragoatá a figura 5.12 

ilustra essa simulação. o trajeto total é de 2.45 km. 
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Figura 30: Simulação de missão de monitoramento (Mission Planner, 2018) 

 

A fim de viabilizar a missão, dividiu-se o Campus em 4 partes, de modo que o drone 

consiga realizar o monitoramento dentro de sua autonomia, visto que se o drone fosse realizar 

essa missão de uma só vez a bateria chegaria ao fim antes da conclusão da mesma. A figura 

5.13 ilustra essa regionalização do Campus e a tabela 5.x mostra o trajeto detalhado.  
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Figura 31: Regionalização do Campus do Gragoatá (Do autor, 2018) 

 

Para efeitos de enxugamento textual, o termo Waypoint será abreviado para Wp. 

Tabela 5.4: Waypoints detalhados 

 

 

REGIÃO NORDESTE 

  LAT LONG ALTURA DESCRIÇÃO 

HOME -22,8974000 -43,1315000 7 Campo de Futebol 

WP1 -22,8974000 -43,1310864 6 Pista de Atletismo 

WP2 -22,8969500 -43,1310824 6 Estacionamento Nordeste 

WP3 -22,8969500 -43,1304494 6 Estacionamento Nordeste 

WP4 -22,8965367 -43,1294462 6 Rua Beira Mar 

WP5 -22,8961117 -43,1297439 6 Rua Beira Mar 
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WP6 -22,8965491 -43,1307632 6 Pista de Atletismo 

WP7 -22,8968283 -43,1318629 6 Estacionamento Noroeste 
 

 

 

 

REGIÃO NOROESTE 
 

 

 

WP8 -22,8971693 -43,1332254 6 Biblioteca Central Gragoata 

WP9 -22,8971866 -43,1335393 6 Biblioteca Central Gragoata 

WP10 -22,8973867 -43,1340596 6 Biblioteca Central Gragoata 

WP11 -22,8974337 -43,1345129 6 Biblioteca Central Gragoata 

WP12 -22,8977376 -43,1353202 6   

WP13 -22,8978858 -43,1354839 6   

WP14 -22,8982787 -43,1354624 6   

 

 

REGIÃO SUDOESTE 
 

 

WP15 -22,8989656 -43,1352130 6   

WP16 -22,8994029 -43,1350762 6   

WP17 -22,8997538 -43,1352478 6 Instituto de Ciências Humanas 

WP18 -22,9005197 -43,1353444 6 Moradia Estudantil 
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WP19 -22,9004851 -43,1340033 6 Instituto de Psicologia 

WP20 -22,8996846 -43,1339698 6 Instituto de Ciências Humanas 

WP21 -22,8992139 -43,1344271 6 Santander 

WP22 -22,8984220 -43,1339711 6 Faculdade de Educação 

WP23 -22,8993399 -43,1343989 6 Santander 

WP24 -22,8998094 -43,1339335 6 Instituto de Ciências Humanas 

REGIÃO CENTRO 

WP25 -22,8994770 -43,1330645 6 SRI 

WP26 -22,8994079 -43,1325133 6 Restaurante Universitário 

WP27 -22,8988915 -43,1327440 6 Instituto de Letras 

WP28 -22,8983553 -43,1324047 6 Faculdade de Educação 

WP29 -22,8983578 -43,1320935 6 Santander 

WP30 -22,8986468 -43,1316215 6 Entrada 

WP31 -22,8983009 -43,1314552 6 Leste Da Entrada 

WP32 -22,8980192 -43,1321257 6 Escola de Serviço Social 

WP33 -22,8974000 -43,1321257 6 Instituto de Matemática 

Fonte: Do Autor (2018) 
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5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

O projeto de um quadricóptero para monitoramento aéreo através de voo autônomo 

mostrou a maioria das etapas para o entendimento teórico e prático do tema. Apesar de pouco 

mais de 1,5kg, o projeto do quadricóptero é um assunto complexo e cheio de detalhes. Assim, 

mesmo com o esforço em detalhar ao máximo, percebe-se que há uma grande gama de 

assuntos relacionados que poderiam ser aprofundados. 

Por outro lado, o projeto seguiu seu objetivo, que era a construção de um 

quadricóptero com capacidade de carga de 1kg e a realização de voos autônomos para 

monitoramento. 

 Dentro desse contexto, elaborou-se uma lista de peças compatíveis. Onde o conjunto 

conseguisse operar sem problemas de compatibilidade. Fato que, embora pareça simples, 

envolve a análise minuciosa das especificações dos componentes.  

Para a construção do veículo foi estudado os assuntos de mecânica de voo, controle e 

projeto teórico dividindo o drone em pedaços e esclarecendo ponto a ponto.  

A montagem não foi detalhada durante o trabalho, mas estará num passo a passo em 

anexo A. Vale ressaltar que o processo de montagem foi feito em grupo com os alunos do 

Projeto Drone UFF e o Orientador Raul Vidal. 

 O drone foi montado uma vez e remontado. Por que a placa controladora estava na 

parte inferior do drone e percebeu-se que isso dificultava o acesso as conexões na mesma. 

Então ele foi remontado com o pixhawk na parte superior. 

 Umas das dificuldades da montagem foram as peças pequenas, onde a maioria não 

tem espaço para fixação.  A solução encontrada foi utilizar fita dupla face da 3M e presilhas 

de nylon para fixa-las na parte central e nos braços. As figuras 6.1 e 6.2 mostram o detalhe da 

desmontagem e montagem. 
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Figura 31: Drone desmontado. (Do autor, 2018) 

Após a montagem 

 

Figura 32: Drone Montado (Do autor,2018) 
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Foram realizados testes de voo utilizando o rádio e o mission planner. Novamente 

essas ações foram realizadas em grupo, com os alunos do projeto Drone UFF e o Orientador 

Raul Vidal.  

Durante os voos com o rádio, os objetivos eram garantir a estabilidade do voo, e 

analisar sua capacidade de carga e autonomia. O drone se comportou bem, conseguindo 

realizar as manobras citadas no Capítulo 2. Na parte de controle do rádio, os modos de voo 

foram testados, mas nem todos obtiveram sucesso. A intenção é que nos próximos voos o 

problema seja solucionado.  

A autonomia foi testada com o peso próprio, o valor teórico baseado nas informações 

do Capítulo anterior era de 15 minutos. Na prática, o drone chegou a aproximadamente 14 

minutos e durante o voo teste foram realizadas diversas manobras, a fim de avaliar a 

estabilidade do quad. Caso o drone fosse mantido em velocidade constante, certamente o 

tempo seria um pouco superior. 

 Vale ressaltar que é importante para a manutenção da vida útil de bateria que os voos 

não ultrapassem o limite de tempo teórico, visto que a bateria é um produto sensível a 

descarga total, podendo ser danificada permanentemente. Nos próximos voos com o rádio a 

capacidade de carga do 1kg será avaliada e a autonomia comparada com o valor teórico de 

8,11 minutos. 

 Por problemas iniciais de conexão e telemetria, os voos testes com o mission planner 

ainda são pequenos, mas já foram realizados três voos com o software no Campus do 

Gragoatá e percebeu-se que a missão foi realizada com sucesso. O objetivo é aumentar 

gradativamente o grau de dificuldade da missão até chegar a uma rota capaz de monitorar o 

campus por completo. 

 A utilização da câmera e do gimbal nos voos é um dos próximos objetivos. O trem de 

pouso foi instalado para gerar espaço na parte inferior do drone. A utilização desses 

equipamentos requer inúmeros voos testes para garantir que o drone é seguro e estável, pois o 

conjunto de filmagem custa cerca de 60% do valor do projeto. 
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Como conclusão, o projeto chegou próximo aos seus objetivos. Primeiro a construção 

de um drone capaz de realizar voos autônomos, mas que também realiza voo via rádio. A 

capacidade de carga de 1kg não foi testada, todavia baseada nas análises teóricas e no voo 

teste já realizado não há motivos para o descumprimento desse objetivo. 

O monitoramento do campus é um desafio que no estado atual do drone ainda não 

seria possível, no entanto todas as ferramentas teóricas foram mostradas e o avanço do projeto 

caminha para a conclusão dessa meta também. Minimamente já foram realizados voos testes 

utilizando o mission planner indicando que é resultado pode ser positivo no desenvolver 

tempo. A segurança nas ações de voo está em primeiro plano para este trabalho, entende-se 

que não é o momento para avançar rapidamente com o projeto e que o ajuste do drone é um 

processo que requer tempo para evoluir.   

Este trabalho tem como premissa servir de base para futuros projetos com 

multirotores, VANTs e quadricóptero. As informações de mecânica de voo, da eletrônica de 

controle e o projeto teórico podem ajudar a entender como o drone entra em voo e como as 

peças funcionam e se relacionam entre si.  

Contudo o projeto desenvolveu-se em cima de suas metas e como já mencionado o 

tema é bastante amplo e delimitar para um projeto de construção de um Quadricóptero com 

enfoque em vigilância foi um desafio. Mas o esforço em detalhar cada componente necessário 

para a montagem e o detalhamento da missão no Mission Planner compõe bem o corpo do 

trabalho para o objetivo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

O projeto de um quadricóptero iniciou com uma contextualização do tema proposto, 

em seguida foram descritas os assuntos teóricos e por fim os detalhes práticos alinhados com 

os objetivos do projeto. O assunto é amplo, envolve uma grande quantidade de componentes, 

e assuntos acadêmicos. 

Engenharia, eletrônica, ciência dos materiais, aeromodelismo, robótica, segurança 

publica, sensores e outras áreas foram estudadas, e poderiam ser aprofundadas nesta obra. 

Buscou-se por um trabalho completo na descrição da maioria das peças de um 

quadricóptero, mas que também podem ser utilizados em outras configurações de 

multirotores, como por exemplo, tricópteros e hexacóptero Visto que, exceto o frame que é 

exclusivo do quadricóptero, os outros componentes podem ser utilizados em outros modelos. 

Assim o trabalho serve de embasamento para quem busca fazer projetos com 

multirotores em geral. 

 Para trabalhos futuros, pode-se aprofundar a parte de monitoramento aéreo utilizando 

voo autônomo e o conjunto de câmera e gimbal. Uma das propostas seria a programação do 

drone para reconhecer a face dos alunos e membros da universidade, a fim de identificar os 

visitantes. 

 Pode se também explorar a capacidade de carga de 1kg para utilização de sensores 

para pesquisas acadêmicas da própria universidade. Fazendo parcerias com outros cursos e 

ampliando a interação de áreas acadêmicas.  

 Outra caminho de estudo é a construção de outro modelo com objetivo diferente, 

como por exemplo, construir um modelo com grande capacidade de carga ou um drone para 

corridas utilizando FPV.  

 Enfim, o universo dos drones é recente, mas já demonstra o quanto cresceu na última 

década e o quanto ainda tem a crescer. Desta forma, há uma linha grande de pesquisa que 

pode ser explorada.    
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ANEXO A 

PASSO A PASSO MONTAGEM  DO DRONE 

1. Soldagem dos fios De cada Esc na placa base inferior do frame 

2. Soldagem do Power Module 

3. Soldagem Do conector XT60 No power module 

4. Soldagem do conector XT60 na bateria 

5. Acoplagem dos motores em cada braço, utilizando 4 parafusos para 

fixação. 

6. Ligar os 4 Esc’s cada um em seu respectivo motor, conexão via fios 

7. Utilizar abraçadeiras de nylon para prender os ESc’s junto a cada braço 

8. Prender cada Braço no placa central inferior da estrutura, utilizando o 

conjunto de 4 parafusos do próprio frame para cada braço.  

9. Fixação da tampa superior da parte central, utilizando o conjunto de 4 

parafusos do próprio frame para cada braço.  

10. Montagem do Pixhawk no Shockmount (sistema de amortecimento 

para placa controladora, evita vibrações) 

11. Fixação do Pixhawk na placa Superior, utilização de fita dupla face.  

12. Fixar o GPS na Haste e a Haste na placa Superior. O ideal é que a haste 

afaste o GPS da placa controladora, evitando interferência. 

13. Fixar em um dos braços o Buzzer, utilizando fita dupla face e 

abraçadeiras. 
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14. Fixar em um outro braço o Switch, utilizando fita dupla face e 

abraçadeiras 

15. Fixar na região entre o placa central superior e a placa central inferior: 

Rx Receiver, Antena de Telemetria,  PPM Encoder, utilizando fita dupla face e 

abraçadeiras.  

16. Realizar as conexões do PixHawk como no esquema abaixo 

17. Conexões de RC : Fios Preto, vermelho e branco respectivamente de 

cima para baixo. Na entrada RC in 

18. Conexões de ESC/Motores: Fios Marrom, vermelho, laranja 

respectivamente de cima para baixo na entrada principal (Main outputs). 

19. Posicionar a Bateria Na Região central entre o Base e Top Frame 

20. Realizar as conexões com o computador de bordo e Pixhawk 

21. Posicionar o Trem de Pouso 

22. Fixar o gimbal  da Câmera no trem de pouso 

23. Prender a bateria com Velcro 

24. Fixar as Hélices 

25. Fixação dos Flutuadores de piscinas de polietileno expandido 
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ANEXO B 

TABELA DE EFICIÊNCIA DOS MOTORES BRUSHLESS 2212 920KV 

 

 


