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RESUMO 

O projeto de um Drone Híbrido leva em consideração diversos aspectos da engenharia 

mecânica, aeronáutica e mecatrônica, sendo dessa forma um projeto multidisciplinar. 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo projetar e mostrar uma análise de 

desempenho satisfatória para uma aeronave com características simultâneas de 

multicóptero e avião. Assim, sendo possível unir as vantagens de cada veiculo e 

minimizar as suas desvantagens como forma de aumentar as aplicações dos veículos 

aéreos não tripulados. 

Palavras-Chave: Drone híbrido, Aeromodelo, Drone, Multicóptero. 
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ABSTRACT 

The design of a Hybrid Drone takes into account several aspects of mechanical 

engineering, aeronautics and mechatronics, being a multidisciplinary project. 

This course completion work aims to design and show a satisfactory performance 

analysis for an aircraft with simultaneous multicopter and airplane characteristics. Thus, 

it is possible to combine the advantages of each vehicle and minimize its disadvantages 

as a way to increase the applications of unmanned aerial vehicles. 

Key-Words: Drone Híbrid, Airplane, Multicópter, Drone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Quadricóptero com câmera DJI ............................................................................................... 17 

Figura 2: Composição básica de um multicóptero ................................................................................... 18 

Figura 3: Movimento vertical ................................................................................................................... 19 

Figura 4: Movimento de rolagem ............................................................................................................. 20 

Figura 5: Movimento de guinada ............................................................................................................. 21 

Figura 6: Eixos de coordenadas de uma aeronave .................................................................................. 22 

Figura 7: GL-10 Greased Lithining da NASA ......................................................................................... 24 

Figura 8: Drone híbrido vencedor do UAV challenge medical Express 2016 ........................................ 25 

Figura 9: Vista superior ............................................................................................................................ 35 

Figura 10: Vista lateral ............................................................................................................................. 36 

Figura 11: Empenagem convencional ...................................................................................................... 38 

Figura 12: Motor Turnigy D2836/8 .......................................................................................................... 44 

Figura 13: ESC RotorStar ........................................................................................................................ 45 

Figura 14: Bateria LIPO multistar ........................................................................................................... 47 

Figura 15: Controladora APM ................................................................................................................. 48 

Figura 16: Rádio transmissor TH9X ........................................................................................................ 50 

Figura 17: Polar de arrasto ....................................................................................................................... 53 

Figura 18: Gráfico eficiência vs CL .......................................................................................................... 55 

Figura 19: Forças atuantes em uma aeronave ......................................................................................... 56 

Figura 20: Tração requerida vs velocidade .............................................................................................. 58 

Figura 21: Potência requerida vs velocidade ........................................................................................... 60 

Figura 22: Lateral e cotas ......................................................................................................................... 62 

Figura 23: Tração VS tempo ..................................................................................................................... 64 

Figura 24: Tração dos motores ................................................................................................................. 69 

Figura 25: Curvas de coeficiente de momento ......................................................................................... 71 

Figura 26: Gráfico da contribuição da asa na estabilidade estática ....................................................... 74 

Figura 27: Segmentos da fuselagem ......................................................................................................... 76 



11 

 
Figura 28: Gráfico da contribuição da fuselagem na estabilidade estática ............................................ 79 

Figura 29: Gráfico da contribuição do profundor na estabilidade estática ............................................ 83 

Figura 30: Gráfico da estabilidade longitudinal estática da aeronave .................................................... 85 

Figura 31: Tração dos motores na transição ........................................................................................... 92 

Figura 32: Coeficiente de sustentação da asa e perfil ............................................................................ 100 

Figura 33: Drone Híbrido ....................................................................................................................... 103 

Figura 34: Drone Híbrido ....................................................................................................................... 104 

Figura 35: Drone Híbrido vista superior ................................................................................................ 104 

Figura 36: Especificação motor Turnigy D2836 .................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Classificação dos multicópteros .............................................................................................. 17 

Quadro 2: Valores dos coeficientes aerodinâmicos .................................................................................. 27 

Quadro 3: Estimativa de peso ................................................................................................................... 27 

Quadro 4: Coeficientes do perfil ............................................................................................................... 29 

Quadro 5: Característica da asa................................................................................................................ 31 

Quadro 6: Valores para calculo do CG longitudinal ............................................................................... 34 

Quadro 7: Valores para cálculo do CG vertical ....................................................................................... 34 

Quadro 8: Sustentação da empenagem .................................................................................................... 41 

Quadro 9: Coeficientes aerodinâmicos do perfil da empenagem ............................................................ 42 

Quadro 10: Características do estabilizador horizontal ........................................................................... 42 

Quadro 11: Características do estabilizador vertical ................................................................................ 42 

Quadro 12: Valores da polar de arrasto ................................................................................................... 52 

Quadro 13: Eficiência em função de CL ................................................................................................... 54 

Quadro 14: Tração requerida ................................................................................................................... 57 

Quadro 15: Potência requerida ................................................................................................................. 60 

Quadro 16: Forças aerodinâmicas na fase de transição .......................................................................... 68 

Quadro 17: Valores de coeficientes de momento em relação ao ângulo de ataque ................................ 73 

Quadro 18: Valores de xi e lh ................................................................................................................... 77 

Quadro 19: Valores utilizados nas equações de estabilidade da fuselagem ............................................ 77 

Quadro 20: Valores do gráfico da contribuição da fuselagem na estabilidade ....................................... 78 

Quadro 21: Valores do gráfico da contribuição da empenagem na estabilidade .................................... 82 

Quadro 22: Valor do coeficiente de momento para determinado ângulo de ataque ............................... 85 

Quadro 23: Valores dos motores traseiros ................................................................................................ 93 

Quadro 24: Valores dos motores dianteiros .............................................................................................. 94 

Quadro 25: Resíduo motor traseiro .......................................................................................................... 95 



13 

 
Quadro 26: Resíduo motor dianteiro ........................................................................................................ 96 

Quadro 27:  Coeficiente de sustentação da asa ........................................................................................ 99 

Quadro 28: Erro relativo percentual ...................................................................................................... 100 

Quadro 29: Coeficientes e erro relativo percentual ................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 16 

1.2 MULTICÓPTEROS ........................................................................................................................ 17 

1.3  AVIÕES ........................................................................................................................................... 21 

1.4 DRONES HÍBRIDOS ........................................................................................................................... 22 

1.5 OBJETIVO ........................................................................................................................................ 25 

2   PROJETO DO AVIÃO ..................................................................................................... 26 

2.1  ESTIMATIVA DE PESO ............................................................................................................... 27 

2.2  FORÇAS AERODINÂMICAS E MOMENTOS ..................................................................................... 28 

2.3  CENTRO DE GRAVIDADE ................................................................................................................. 33 

2.4 EMPENAGEM ................................................................................................................................... 37 

3  MULTICÓPTERO ............................................................................................................. 43 

3.1 FRAME ........................................................................................................................................... 43 

3.2 MOTOR E HÉLICE ........................................................................................................................... 43 

3.3   ESC E BATERIA .............................................................................................................................. 44 

3.4  CONTROLADOR DE VÔO E RÁDIO .................................................................................................... 47 

4 – DRONE HÍBRIDO ........................................................................................................... 50 

4.1 POLAR DE ARRASTO .................................................................................................................. 50 

4.2 TRAÇÃO REQUERIDA PARA VÔO RETO E NIVELADO .................................................................... 55 

4.3 POTÊNCIA REQUERIDA PARA VÔO RETO E NIVELADO...................................................................... 58 

4.4 TRANSIÇÃO DRONE PARA AVIÃO ..................................................................................................... 61 

5  ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTÁTICA .......................................................... 70 



15 

 
5.1 CONTRIBUIÇÃO DA ASA NA ESTABILIDADE ....................................................................... 72 

5.2 CONTRIBUIÇÃO DA FUSELAGEM NA ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTÁTICA ........................ 75 

5.3  CONTRIBUIÇÃO DO PROFUNDOR NA ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTÁTICA ............................. 79 

5.4  ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTÁTICA DA AERONAVE COMPLETA ........................................... 83 

6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ............................................................... 87 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 89 

7 – APÊNDICES ..................................................................................................................... 90 

7.1 TRAÇÃO DOS MOTORES PELO MÉTODO REGRESSÃO POLINOMIAL.............................. 91 

7.2   COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES DE SUSTENTAÇÃO PARA ASA E PERFIL ............ 97 

7.3 COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES DE SUSTENTAÇÃO DO ESTABILIZADOR 

HORIZONTAL E PERFIL .................................................................................................................. 101 

7.4  LAYOUT ...................................................................................................................................... 103 

8 – ANEXO ............................................................................................................................ 105 

8.1  ESPECIFICAÇÕES MOTOR TURNIGY D2836 ........................................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1  INTRODUÇÃO  

Décadas depois do brasileiro Alberto Santos Dumont realizar o primeiro vôo da 

história e se esforçar para levar os seres humanos ao ar através de máquinas voadoras, 

alguns engenheiros aeronáuticos tem se esforçado para tirar os seres humanos delas. Os 

veículos aéreos não tripulados (VANT) são aviões sem seres humanos a bordo, 

pilotados  por indivíduos no solo ou em outros aviões. 

Surgiram na década de 1950 para fins militares e em seus primeiros anos eram 

chamados de veículos aéreos remotamente pilotados (VARPs). Inicialmente eram 

usados para reconhecimento de terrenos, espionagem e para enviar mensagens. Israel foi 

o primeiro país a usar um VANT em situações de combate, argumentando que, para 

missões de reconhecimento, a perda de um VANT relativamente barato era melhor do 

que a perda de um piloto e de um avião que custaria milhões de dólares. 

O interesse em veículos voadores não tripulados têm crescido nos últimos tempos 

devido a sua utilidade em diversas áreas. Somente nos Estados Unidos há pelo menos 

60 programas de projeto de VANTs, e há muitos outros espalhados pela Europa, Oriente 

médio e Ásia. O setor já representa muitos bilhões de dólares e não para de crescer. Os 

multicópteros em especial têm se destacado pela sua diversidade, utilidade e 

praticidade. Em um trabalho recente (Christian & Daniel, 2014) afirmam que os 

multirotores não são estudados somente na esfera comercial e acadêmica, mas também 

intrigam o público para fins recreativos. Há uma série de desenhos e configurações 

disponíveis no mercado, e que muitos são simplesmente projetados para entretenimento. 

Atualmente as maiores áreas de aplicação de um multirotor são de cinematografia e de 

vigilância. As tarefas possíveis incluem levantamento de terreno de um edifício, 

patrulha, fotografia e filmagem de eventos, cada um tendo requisitos específicos de 

projeto. 

Em termos de projeto de aviões, os veículos não tripulados oferecem um espaço de 

projeto muito mais amplo, em parte porque o piloto, os passageiros e os equipamentos 

de suporte de vida, segurança e conforto não são mais necessários, o que reduz o peso e 

a complexidade da aeronave. Além disso, as restrições físicas impostas pelos limites do 

corpo humano, como a perda de consciência quando exposto a acelerações elevadas são 
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eliminadas. Os veículos aéreos não tripulados representam novos e incríveis desafios de 

projeto para os engenheiros aeronáuticos e aeroespaciais, sendo que tais veículos 

oferecem a chance de um desempenho muito superior, além de novas aplicações 

exclusivas.  

 

 

 

Figura 1: Quadricóptero com câmera DJI 

Disponível em : < www.dji.com > 

 

1.2 MULTICÓPTEROS 

O multicóptero é um veículo aéreo que controla seu movimento através da 

aceleração ou desaceleração dos múltiplos motores e hélices. São basicamente 

diferenciados em relação ao número de rotores. O quadro 1 mostra como são designados 

estes veículos. 

Número de rotores 2 3 4 6 8 

Designação Bicóptero Tricóptero Quadricóptero Hexacóptero Octacóptero 

Quadro 1: Classificação dos multicópteros 

http://www.dji.com/
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Fonte: Do autor, 2017 

Os multicópteros são aerodinamicamente instáveis, e por isso, precisam de um 

computador de bordo para ficar estável. Esse computador lê as informações de vários 

sensores, como os giroscópios e acelerômetro, para saber o nível de inclinação que o 

veículo está. De acordo com estas informações obtidas pelo controlador de vôo, ele 

acelera ou desacelera cada rotor individualmente para manter o multicóptero nivelado. 

A figura 2 ilustra o esquema básico de um quadricóptero. 

 

 

Figura 2: Composição básica de um multicóptero 

Disponível em: < www.taringa.net > 

 

As manobras dos multirotores podem ser divididos em quatro, sendo elas: 

Movimento vertical (Subida e descida), rolagem, arfagem, e guinada. Durante o vôo 

podem ser feitos estes movimentos separadamente ou utilizando uma combinação 

destes. 

http://www.taringa.net/
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O drone se movimenta verticalmente devido a força de empuxo aplicada em cada 

rotor, de forma que cada uma destas forças contribuem para uma força resultante 

orientada verticalmente para cima e situada no centro de gravidade. Esta força de 

empuxo é gerada pela rotação das pás do motor e sua intensidade varia aumentando ou 

diminuindo a velocidade de rotação. Esse movimento é exemplificado pela figura 3. 

 

Figura 3: Movimento vertical 

Fonte: Model base design Developmentand control of a Wind resistant 

multirotor UAV (2014), pg 23 

No movimento de rolagem é alterada a velocidade de rotação dos rotores laterais, 

fazendo com que este se incline e se movimente para a direita ou esquerda. Esse 

movimento é demonstrado na figura 4. 
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Figura 4: Movimento de rolagem 

Fonte: Model base design Developmentand control of a Wind resistant 

multirotor UAV (2014), pg 23 

 

A arfagem é realizada alternando as velocidades de rotação dos motores dianteiros e 

traseiros, e assim fazendo o veículo se deslocar para frente ou para trás. 

Além da força de empuxo, também atua no drone a força de arrasto devido a rotação 

das pás. Esta força é paralela a superfície da hélice do rotor e permite que o veículo 

mude de direção e realize a manobra de guinada. Devido ao aumento ou redução da 

velocidade de rotação do motor, pode-se aumentar ou diminuir a força de arrasto, e 

assim, consegue-se realizar manobras de movimento rotacional. Esse movimento é 

exemplificado na figura 5. 
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Figura 5: Movimento de guinada 

Fonte: Model base design Developmentand control of a Wind resistant 

multirotor UAV (2014), pg 24 

 

1.3  Aviões 

Um avião é definido como uma aeronave de asa fixa mais pesada que o ar, movida 

por propulsão mecânica, que é mantido em condição de vôo devido à reação dinâmica 

do ar que escoa através de suas asas. 

Os aviões são projetados para uma grande variedade de propostas, porém todas 

possuem os mesmos componentes principais que são: fuselagem, asa, empenagem, trem 

de pouso e o grupo moto-propulsor. 

  Durante o vôo uma aeronave pode realizar seis tipos de movimento em relação aos 

três eixos de referência, ou seja, pode ser modelado como um sistema de seis graus de 

liberdade. Dos movimentos possíveis de uma aeronave, três são lineares e três são 

movimentos de rotação. Os movimentos lineares ou de translação são: Para frente e para 

trás ao longo do eixo longitudinal, para a esquerda e para a direita ao longo do eixo 

lateral e para cima e para baixo ao longo do eixo vertical. Os outros três movimentos 

são rotacionais ao redor dos eixos. O movimento de rolamento constitui a rotação ao 
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redor do eixo longitudinal, movimento de arfagem ao redor do eixo lateral e o 

movimento de guinada ao redor do eixo vertical. 

 

Figura 6: Eixos de coordenadas de uma aeronave 

Fonte: Fundamentos da engenharia aeronáutica (Luiz Eduardo), pg 17 

 

1.4 Drones Híbridos 

Existem duas grandes categorias de veículos aéreos não tripulados: Os de asa fixa e 

os multicópteros. No entanto, as pesquisas e avanços recentes levaram a uma terceira 

categoria denominada de Drones Híbridos, que combina o melhor dos dois anteriores. 

Uma empresa alemã especializada no desenvolvimento e comercialização de drones 

para fins profissionais, lançou recentemente um drone hibrido. Este VANT combina as 

vantagens de um veiculo de asa fixa e multirotor em uma mesma aeronave. 

Basicamente, este veiculo é de asa fixa, mas os quatro rotores não são montados 

rigidamente na asa, permitindo dessa forma rodar em relação a sua posição inicialmente 

vertical. A figura abaixo ilustra a aeronave descrita acima. 
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Figura 7: Drone híbrido Songbird 

Disponivel em: < www.droneng.com.br > 

 

Com uma envergadura de mais de 3 metros e peso máximo de 7,8 kg, este VANT  

pode tomar vôo com velocidades de vento de até 13 metros por segundo e permanecer 

no ar por mais de uma hora, desde que a instalação do multirotor seja utilizada apenas 

para a decolagem e pouso. 

A NASA também tem feito testes e pesquisas com Drones Híbridos. Em 2015 ela 

anunciou que concluiu os primeiros testes de um drone capaz de alterar seu modo de 

vôo em pleno ar, unindo as características de helicóptero e avião. O GL-10 Greased  

Lithining é movido a bateria, tem 28 Kg de massa, construído com fibra de carbono, asa 

de 3 metros de envergadura e possui um total de 10 rotores, sendo 8 na asa e 2 na cauda.  

 

http://www.droneng.com.br/
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Figura 7: GL-10 Greased Lithining da NASA 

Disponivel em: < www.nasa.gov > 

Além dos exemplos citados acima, é interessante destacar a eficácia deste tipo de 

aeronave. Em 2016 um Drone Híbrido venceu uma competição entre 20 equipes 

chamada UAV challenge medical Express, que ocorre em Queesland na Autrália. Nesta 

competição o objetivo é mostrar a utilidade de veículos aéreos não tripulados para 

aplicações civis, especialmente em situações que podem salvar vidas. Assim, os 

concorrentes devem desenvolver um UAV (Unmanned Airborne Vehicles) que pode 

salvar vidas por rápida entrega de suprimentos médicos e amostras médicas de retorno 

para pacientes doentes em lugares remotos. O veiculo aéreo vencedor é ilustrado abaixo. 

http://www.nasa.gov/
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Figura 8: Drone híbrido vencedor do UAV challenge medical Express 2016 

Disponível em: < www.uavchallenge.org > 

Esta terceira categoria de veículos aéreos não tripulados podem adquirir velocidades 

superiores e maior autonomia em relação aos multirotores, devido a sua vantagem 

aerodimâmica de avião. Possuem também, como no caso do Drone Híbrido vencedor do 

UAV challenge, a possibilidade de usar um motor a combustão, o que faz aumentar de 

forma significativa a sua autonomia e assim a possibilidade de vôos distantes e longos. 

Além destas características, o Drone Híbrido possui vantagens em relação a um avião, 

pois é capaz de se manter estático durante o vôo e não depende de pista para pouso e 

decolagens. 

 

1.5 Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo projetar um Drone Híbrido que será capaz de 

realizar manobras de pouso e decolagem na direção vertical, aumentar sua autonomia, 

http://www.uavchallenge.org/
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se manter estático durante o vôo, ter boa estabilidade em todas as fases do vôo, realizar 

filmagens e fotografias e ainda sustentar uma carga extra de 1,2 Kg. 

Algumas desvantagens também devem ser consideradas no projeto, como o aumento 

de peso da aeronave devido a união de duas estruturas, aumento de custo devido ao 

maior número de rotores, baterias com maior capacidade de carga e maior 

complexidade na construção. 

 

2   PROJETO DO AVIÃO   

Para o projeto do avião o estudo e escolha do aerofólio ou perfil aerodinâmico da 

aeronave é essencial para o projeto, pois a partir deste é possível calcular forças 

relevantes atuantes na asa do avião. 

Aerofólio é definido como uma superfície projetada com a finalidade de obter uma 

reação aerodinâmica que gera a sustentação necessária para o vôo. Alguns aspectos 

devem ser considerados para a seleção do perfil, como o número de Reynolds, 

dimensão, características aerodinâmicas e eficiência.  

As principais características aerodinâmicas de um aerofólio são o coeficiente de 

sustentação (Cl), coeficiente de arrasto (Cd), coeficiente de momento (Cm) e sua 

eficiência aerodinâmica (Cl/Cd). 

A fim de se avaliar principalmente o máximo coeficiente de sustentação dos perfis, o 

quadro 2 abaixo mostra alguns perfis analisados para um ângulo de ataque de 10 graus e 

número de Reynolds de duzentos mil. 

 

Perfis Cl Cd Cm Cl / Cd 

NACA 6412 1,6 0,022 -0,11 75 

CLARK YH 1,15 0,03 0,002 35 

NACA 0012-64 0,98 0,045 0,025 22 

FX 63 137 -Sm 1,75 0,03 -0,15 60 
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Quadro 2: Valores dos coeficientes aerodinâmicos 

Fonte : Do autor, 2017 

De acordo com os valores da tabela acima, o perfil escolhido foi o NACA 6412, pois 

possui um bom coeficiente de sustentação, baixo coeficiente de arrasto e o melhor valor 

de eficiência dentre os 4 analisados. 

 

2.1  ESTIMATIVA DE PESO 

A estimativa do peso é essencial para o projeto de uma aeronave, pois com esses 

valores pode-se realizar cálculos aerodinâmicos, dimensionamentos e escolha adequada 

da eletrônica. O quadro abaixo mostra a massa dos componentes e a massa total do 

Drone Híbrido: 

 

Equipamento Quantidade Massa (Kg) 

  

Unitário Total 

Motor 5 0,07 0,35 

Bateria 1 0,45 0,45 

Controlador 2 0,05 0,10 

Receptor 1 0,04 0,04 

Servo 4 0,02 0,08 

Controlador de 

velocidade 5 0,03 0,15 

GPS 1 0,03 0,03 

Câmera 1 0,08 0,08 

Suporte para 

câmera 1 0,08 0,08 

Braços Drone 4 0,08 0,32 

Estrutura Avião 1 0,80 0,80 

Outros - 0,10 0,10 

Soma - - 2,58 

Carga extra - 1,22 3,80 

Quadro 3: Estimativa de peso 

Fonte: Do autor, 2017 
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A carga extra no quadro 3 corresponde a aproximadamente 35% da massa total 

estimada da aeronave e possui o objetivo de realizar o projeto com maior segurança, 

fazer possíveis alterações e adicionar novos equipamentos. 

 

2.2  Forças aerodinâmicas e momentos 

As Forças e os momentos atuantes na asa de um avião podem ser calculados com a 

aplicação das equações abaixo: 

 

 

 

                                                                                                         

Nas equações acima, L representa a força de sustentação, D a força de arrasto, Mca o 

momento ao redor do centro aerodinâmico, S a área da asa, c a corda da asa, v a 

velocidade do escoamento, ρ a massa especifica do ar, CL o coeficiente de sustentação 

da asa, CD o coeficiente de arrasto e CM o coeficiente de momento. 

É necessário realizar o cálculo do número de Reynolds para a pesquisa dos 

coeficientes aerodinâmicos do perfil escolhido. O valor pode ser encontrado com a 

equação abaixo: 

 

Onde: 
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μ = viscosidade dinâmica do ar 

c = corda da asa           

Substituindo os valores ρ = 1,225 Kg/m3, v = 13 m/s (velocidade adotada como 

início do modo avião), c = 0,2 m, μ = 1,7894 x 10-5 Kg/ms e realizando o cálculo:                                                                                                                                                  

 

 

 

Re = 177.992,62 

 

Os valores dos coeficientes do perfil foram escolhidos para um ângulo de ataque de 

5°, pois em geral, o ângulo de ataque da asa tem seu valor compreendido entre 2 e 5 

graus, sendo este ultimo valor escolhido devido a necessidade de se obter sustentação 

mais rápido para a fase de transição de modo de vôo drone para avião. 

 O número de Reynolds utilizado para pesquisa possui o valor Re = 200.000, pois os 

valores dos coeficientes são fornecidos para números de Reynolds que variam com 

incremento de 100.000. Dessa forma, o valor de Reynolds de 200.000 fornece valores 

dos coeficientes aerodinâmicos mais próximos do valor calculado pela equação 2.4. O 

valor de Reynolds pode ainda aumentar durante o vôo devido ao aumento da 

velocidade, assim os coeficientes podem adquirir valores diferentes. Entretanto, a 

eficiência do perfil possui o menor valor para este número de Reynolds, e dessa forma, 

correspondendo valores mais seguros para o dimensionamento da aeronave. 

 

Perfil Cl Cd Cm Cl/Cd 

NACA 6412 1,2 0,015 -0,14 78 

Quadro 4: Coeficientes do perfil 

Fonte: Do autor, 2017 
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 Em aerodinâmica, a carga alar é o parâmetro resultante entre o peso da aeronave 

dividido pela área da asa, e reflete diretamente a capacidade de sustentação, carga e  

performance. Este parâmetro pode ser usado para uma primeira estimativa considerando 

o valor de carga alar Q = 150 N/m2 para um avião cargueiro, e pode ser calculado pela 

equação abaixo: 

 

Onde: 

 P = Peso da aeronave 

 S = Área da asa 

 Utilizando o valor obtido da estimativa de peso no quadro 3 e o valor da carga alar 

para um avião cargueiro tem-se:  

 

 

Entretanto, através da equação 1 pode-se dimensionar a asa da aeronave isolando o 

termo correspondente: 
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Estipulando uma velocidade inicial para o Drone Híbrido com os motores do drone 

desligados de v = 13m/s e substituindo os valores:  L = P = 37,278 N ( Peso da 

aeronave), ρ = 1,225 Kg/m3 (massa específica do ar ao nível do mar) e CL = 1,2 (α = 5° 

e considerando o mesmo do perfil como pode ser verificado no APENDICE 7.2), têm-se 

que: 

 

 

 

S = 0,3 m2 ou S = 3000cm2 

 

 O valor da área da asa encontrado acima é maior do que o calculado pela equação 

2.5, e entretanto corresponde a um valor mais seguro para sustentação da aeronave, 

sendo assim adotado para este projeto. 

 

Com o valor obtido da área da asa pode-se definir as suas dimensões fixando um 

alongamento médio, como ilustrado no quadro abaixo: 

 

Alongamento (AR) corda ( c ) Envergadura (b) 

7,5 0,2 1,5 

Quadro 5: Característica da asa 

Fonte: Do autor, 201 

 A geometria da asa escolhida é retangular devido principalmente à maior facilidade 

de construção, menor custo de fabricação e características de vôo compatíveis com o 

projeto. 

É possível através do valor da área da asa obtida calcular a força de arrasto e o 

momento ao redor do centro aerodinâmico. O coeficiente de arrasto total da asa é obtido 

a partir da soma do coeficiente de arrasto do perfil com o coeficiente de arrasto induzido 

(CDi) como mostra a equação abaixo: 
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Para uma asa com alongamento maior do que 4, a teoria da linha sustentadora de 

Prandtl mostra que o coeficiente de arrasto induzido pode ser calculado pela equação: 

                                                                                                      

O termo “e” que aparece na equação anterior é o fator de eficiência de envergadura. 

Para uma asa elíptica o valor deste fator é igual a 1 (e=1), e em geral este valor varia 

entre 0,95 e 1 para outras asas. O valor de eficiência de envergadura adotado para este 

projeto é de 0,95, pois asas retangulares apresentam maiores valores de arrasto 

induzido. 

Substituindo os valores na equação 2.7 têm-se que CDi = 0,0643. O coeficiente de 

arrasto total da asa é obtido da equação 2.6 : 

 

 

 

Através do valor obtido pode-se usar a equação 2.2 para se calcular a força de arrasto 

na asa: 

 

 

O momento ao redor do centro aerodinâmico é calculado pela equação 2.3: 
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 O valor negativo do momento corresponde a um momento no sentido anti-horário de 

acordo com o referencial adotado no projeto. 

2.3  Centro de gravidade 

Para o projeto de uma aeronave é essencial a determinação da posição do centro de 

gravidade, que pode ser calculado com as equações abaixo: 

 

 

 

Onde: 

 XC.G = Posição longitudinal do centro de gravidade 

 YC.G = Posição vertical do centro de gravidade  

 Wi = Peso de cada componente da aeronave 

 xi = Distância longitudinal a linha de referência 

 yi = Distância vertical a linha de referência  

 n = Número de componentes considerados 

 A linha de referência (LR) foi adotada no início da carenagem para as distancias 

longitudinais, e para as distâncias verticais na base (sem trem de pouso). Os valores a 

serem substituidos nas equações 2.8 e 2.9 estão organizados nos quadros abaixo: 

 

  
Massa 

(Kg) Peso (N) 
Distância a LR longitudinal 

(m) 
Peso x Distância 

(N.m) 

Motor e Hélice 0,07 0,686 0,01 0,006 
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Asa 0,4 3,92 0,31 1,215 

Suporte e 
câmera 0,16 1,568 0,1 0,156 

Drone 0,6 5,88 0,27 1,587 

Bateria 0,45 4,41 0,1 0,441 

Fuselagem 0,35 3,43 0,3 1,029 

Empenagem 0,15 1,47 0,807 1,186 

Quadro 6: Valores para calculo do CG longitudinal 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 

  
Massa 

(Kg) Peso (N) Distância a LR vertical Peso x Distância 

Motor e Hélice 0,07 0,686 0,07 0,05 

Asa 0,4 3,92 0,13 0,53 

Suporte e 
câmera 0,16 1,568 -0,04 -0,06 

Drone 0,6 5,88 0,11 0,64 

Bateria 0,45 4,41 0,01 0,06 

Fuselagem 0,35 3,43 0,08 0,27 

Empenagem 0,15 1,47 0,06 0,08 

Quadro 7: Valores para cálculo do CG vertical 

Fonte: Do autor, 2017 

 Após a realização dos cálculos a posição do centro de gravidade é determinada, e 

possui o valor de 0,263 m longitudinalmente e 0,075 m verticalmente. Devido a sua 

simetria, o centro de gravidade lateral se situa no meio da largura da aeronave, com o 

valor de 0,14m para este projeto. As figuras seguintes ilustram as cotas calculadas 

anteriormente e as dimensões da aeronave. 
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Figura 9: Vista superior 

Fonte: Do autor, 2017 
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Figura 10: Vista lateral  

Fonte: Do autor, 2017 

  

Determinado o centro de gravidade longitudinal, este pode ser representado em 

função da corda da raiz da asa aplicando-se a equação a seguir: 

 

Onde: 

 xCG = Posição longitudinal do centro de gravidade 

 xw = Distância do bordo de ataque da asa em relação a linha de referência 

 

Substituindo os valores XCG = 0,263 m e Xw = 0,205 m  na equação 2.10: 
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Com base em dados históricos, a posição do CG localizado entre 20% e 35% da 

corda da asa apresenta boa qualidade de estabilidade e controle. 

 

2.4 Empenagem 

A empenagem tem como principal função estabilizar e controlar o avião durante o 

vôo, sendo dividida em duas superfícies: Horizontal , que contém o profundor e é 

responsável pela estabilidade e controle longitudinal da aeronave, e a vertical, que é 

responsável pela estabilidade e controle direcional da aeronave. 

As configurações são diversas, porém a convencional é a mais utilizada nos aviões. 

Esta configuração têm baixo peso estrutural em relação as outras e também possui boas 

qualidades para se garantir a estabilidade e controle. A figura abaixo ilustra uma 

empenagem convencional: 
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Figura 11: Empenagem convencional 

Fonte: Fundamentos da engenharia aeronáutica (Luiz Eduardo), pg 10 

O dimensionamento é fundamentado em dados históricos e empíricos de duas 

quantidades adimensionais, denominadas de volume de cauda horizontal e volume de 

cauda vertical, em que são utilizadas para se estimar as dimensões mínimas das 

superfícies da empenagem. As duas quantidades adimensionais são definidas a partir 

das equações abaixo: 

 

 

 

Nas equações acima, lHT representa a distância entre o CG do avião e o centro 

aerodinâmico da superfície horizontal da empenagem, lVT é a distância entre o CG do 

avião e o centro aerodinâmico da superfície vertical da empenagem, SHT é a área 
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necessária para a superfície horizontal da empenagem, SVT a área necessária para a 

superfície vertical da empenagem, c é a corda média aerodinâmica da asa, b é a 

envergadura da asa e S a área da asa. Também baseado em dados históricos e empíricos 

de aviões existentes, a faixa dos valores dos volumes e cauda são: 

 

 

 

Através das equações 2.11 e 2.12 pode-se calcular as áreas necessárias das 

superfícies horizontal e vertical da empenagem. Os valores lHT, SHT, lVT, VVT são 

adotados de acordo com o projeto e experiência do projetista, e podem ser modificadas 

conforme as necessidades. Substituindo os dados  lHT = 0,54 m, lVT = 1,4 m , VHT = 0,35 

(1° estimativa), VVT = 0,0475 nas equações 2.11 e 2.12 e isolando o termo 

correspondente da área tem-se: 

 

 

 

Pode ser feita uma análise de estabilidade para verificar a escolha de SHT e realizar 

possíveis alterações. Para isso as equações abaixo foram utilizadas: 
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Onde: 

 dL = Distância longitudinal de L ao centro de gravidade 

 dD = Distância vertical de D ao centro de gravidade 

 de = Distância longitudinal de Le ao centro de gravidade 

 Le = Força de sustentação da superfície horizontal da empenagem 

 De = Força de arrasto da superfície horizontal da empenagem 

 dDe = Distância vertical de De ao centro de gravidade 

 Mcae = Momento do centro aerodinâmico da empenagem 

 Através da equação 2.13, pode-se isolar o termo Le e calcular a sustentação 

necessária da superfície horizontal da empenagem para diversas velocidades de vôo, e 

então calcular sua área através da equação abaixo: 

 

 

Isolando o termo referente a área tem-se:  

 

Os valores de Le em relação as velocidades estão organizados no quadro 8: 

 

V(m/s) Le (N) 

12 2,336 

13 2,742 

14 3,180 

15 3,651 
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16 4,153 

17 4,689 

18 5,257 

19 5,857 

20 6,490 

21 7,155 

22 7,853 

Quadro 8: Sustentação da empenagem 

Fonte: Do autor, 2017 

 

A partir dos resultados anteriores e das equações 2.11 e 2.15, pode-se calcular a área 

da superfície horizontal da empenagem e o novo valor de VHT.  Os valores obtidos são Se 

= 0,044 m2 e VHT = 0,40. 

Para a superfície vertical da empenagem: 

 

 

 

Devido estas superfícies possuírem um valor menor do que da asa e fornecerem 

meios para se garantir a estabilidade e controle, as forças aerodinâmicas nestes 

componentes são bem menores em comparação com a asa da aeronave, além de 

mudarem de direção constantemente durante o vôo. Dessa forma, foi escolhido um 

perfil simétrico como forma de se garantir que em qualquer sentido de movimento a 

força aerodinâmica seja equivalente. O perfil escolhido foi o NACA 0012-64 e os 

valores dos coeficientes para um ângulo de ataque de 4 graus podem ser observados no 

quadro abaixo: 
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Perfil cl cd cm cl/cd 

NACA0012-64 0,6 0,02 -0,02 32 

Quadro 9: Coeficientes aerodinâmicos do perfil da empenagem 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Com os valores das áreas obtidos anteriormente, pode-se escolher as características 

das superfícies da empenagem. O estabilizador horizontal possui o formato retangular 

pelos mesmos motivos citados anteriormente para a asa. Assim, suas características são 

ilustradas no quadro abaixo: 

 

Perfil Alongamento (AR) corda ( c ) Envergadura (b) 

NACA 0012-64 4,4 0,1 0,44 

Quadro 10: Características do estabilizador horizontal 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 A superfície vertical com formato trapezoidal é utilizada em 99% dos casos devido a 

bons resultados de estabilidade e controle. Assim, este formato também será utilizado 

para este projeto e suas características são ilustradas no quadro abaixo: 

 

Corda na raiz (cr) Corda na ponta (ct) Afilamento (λ) corda média Altura 

0,15 0,05 0,333 0,108 0,15 

Quadro 11: Características do estabilizador vertical 

Fonte: Do autor, 2017 
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3  MULTICÓPTERO 

 Para o projeto de um multirotor deve-se avaliar alguns principais componentes como: 

Frame, motores, ESCs, controlador de vôo, rádio, bateria e hélices. Cada componente 

deve ser escolhido de acordo com as características de projeto e serão avaliadas 

separadamente. 

3.1 FRAME 

 O frame é a base de um multirotor, pois todos os outros componentes serão fixados 

nele. Existem com diversos formatos como: quadricóptero, hexacóptero, octacóptero, 

simétrico e assimétrico. Podem diferir também em relação ao tamanho, peso e material 

de construção.  

 Para o projeto de um Drone Hibrido os componentes que seriam fixados no frame 

podem ser fixados na própria estrutura do avião, eliminando a necessidade deste 

componente que seria indispensável para um multirotor. Essa forma caracteriza algumas 

vantagens, pois em caso de queda ou chuva vários componentes que estariam expostos 

em um multirotor estarão protegidos pela fuselagem do Drone Híbrido. 

 Os braços são fixados na fuselagem em uma posição satisfatória para a estabilidade 

da aeronave, e os outros componentes serão fixados em posições da fuselagem, de 

forma que também se tenha uma condição boa de estabilidade e montagem da aeronave. 

3.2 Motor e hélice 

 Os motores usados em multicópteros se dividem em dois tipos principais de motores 

elétricos: Com escova e os sem escova (“Brushless”). Este último, também conhecido 

como motor de indução magnética, é freqüentemente mais utilizado devido sua 

eficiência e durabilidade. 

 Para selecionar os motores é necessário estimar o peso total da aeronave, pois é o 

componente em conjunto com as hélices que fornece a força de empuxo necessária para 

manter a aeronave no ar.  

 A estimativa de peso já foi realizada no quadro 3, e a massa total tem seu valor de 

3,8Kg. Então, cada motor deve ter um empuxo de 950g no mínimo. 
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 O motor Turnigy D2836/8 de 1100KV têm boas características para o projeto, pois 

possui empuxo máximo de 1130g, potência de 336 Watts, compatível com bateria de 2 

a 4 células e possui uma corrente máxima relativamente baixa de 18 ampères, o que é 

importante para se aumentar a autonomia do Drone Híbrido. O empuxo máximo do 

motor é maior do que o valor mínimo necessário como exposto anteriormente, pois em 

caso de decolagem ou movimento acelerado a tração requerida pelos motores deverá ser 

maior. 

 

Figura 12: Motor Turnigy D2836/8 

Disponível em: < www.hobbyking.com > 

 As hélices são indicadas pelo fabricante e variam de acordo com a bateria utilizada. 

Para uma voltagem de 7,4V a hélice indicada é 11x7, que significa 11 polegadas de 

diâmetro e um passo de 7 polegadas, e para uma voltagem maior de 14,85V a hélice 

indicada é de 7 x 3. 

3.3   ESC e bateria 

 O controlador eletrônico de velocidade ou ESC como o próprio nome sugere, é um 

circuito eletrônico responsável pelo controle de velocidade do motor. Porém, sua função 

http://www.hobbyking.com/
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também é de distribuir energia para outros componentes da aeronave como o receptor 

do rádio e os servos. 

 Para a escolha correta do ESC é preciso levar em consideração a corrente máxima do 

motor escolhido. No caso do motor turnigy D2836/8 a corrente máxima é de 18 

ampères, isso significa que o ESC deverá ter no mínimo esta amperagem. Na prática é 

aconselhável escolher um controlador de velocidade que exceda a amperagem máxima 

do motor pelo menos em 50% devido a picos de corrente de partida.  

 BEC ou “Battery Eliminator circuit” é um dispositivo que têm a função de regular a 

voltagem, pois os elementos eletrônicos que integram a aeronave funcionam com 

voltagens diferentes. Geralmente este dispositivo já vem integrado no ESC, por isso é 

preferível escolher um que já tenha esta função. 

 Uma boa opção para este projeto é o ESC rotorstar de 30 ampéres, BEC integrado de 

5,5 voltz e compatível com baterias de 2 a 4 células como o motor turnigy. 

 

Figura 13: ESC RotorStar 

Disponível em: < www.hobbyking.com > 

  

http://www.hobbyking.com/
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A bateria é a fonte de energia do multirotor e sua escolha é muito importante para o 

desempenho da aeronave. As baterias LIPO são as mais utilizadas atualmente em 

VANT’s elétricos devido sua versatilidade e leveza. As principais características de uma 

bateria que se deve levar em consideração são: Carga, taxa de descarga, número de 

células e o peso. A carga mede a quantidade de energia armazenada nas células da 

bateria e sua unidade é o Ampere-hora. A taxa de descarga indica a corrente que a 

bateria é capaz de fornecer, sendo designada por C e geralmente possui uma carga de 

descarga constante e outra de pico. O número de células indica quantos grupos de 

pequenas baterias existe no conjunto. Cada célula é definida como uma bateria de 3,7V 

e o número de células definirá a voltagem total da bateria. 

 A bateria ilustrada na figura 12 abaixo possui 4 células, 10-20C, carga total de 5.200 

mAh e uma massa de 433g. Devido a uma carga elevada de 5,2 Ah a taxa de descarga 

não necessita de um valor alto, pois a descarga máxima irá atingir um valor de 104 Ah 

ao passo que a corrente máxima dos 4 motores é de 72A. Entretanto, a descarga com o 

valor de 20C possui um tempo limitado de 10s, e assim, pode-se levar em consideração 

a necessidade de uma descarga constante maior do que 10C caso o modo de vôo drone 

seja utilizado por mais tempo. 

 Supondo o Drone carregado com a carga máxima de 3,8Kg, cada motor consumirá 

aproximadamente 18A ou seja 72A no total. Utilizando baterias de 5,2Ah, dará uma 

autonomia de 4,5 minutos por bateria utilizada. Neste caso, os motores elétricos seriam 

usados apenas para decolagem e aterrissagem do Drone, e eventualmente em alguma 

etapa do vôo que ficará em “Hovering”, estacionado num ponto para realizar uma 

filmagem. Isto evidencia a vantagem do Drone Híbrido sobre o drone convencional. 
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Figura 14: Bateria LIPO multistar 

Disponível em: < www.hobbyking.com > 

 

  

3.4  Controlador de vôo e rádio 

 O controlador de vôo é o principal componente de um multirotor, funciona como um 

piloto automático. Trabalha de forma a processar os sinais de entrada e gerar saídas 

adequadas durante as diversas fases do vôo, e assim, mantendo a estabilidade. Possui 

um sistema de percepção atual através de sensores e acelerômetros e a realização das 

respostas adequadas  através de cálculos pré-programados. 

 A Arduino Pilot Meta (APM)  é uma controladora de vôo de código aberto capaz de 

controlar drones de asa fixa, multirotor e helicópteros tradicionais. Dentre as diversas 

opções do mercado é uma boa opção devido as características listadas abaixo: 

 - Firmware open source 

http://www.hobbyking.com/
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 - Processo de configuração simples 

 - Capacidade de carregar scripts de missão (waypoints) 

 - Suporta simulação completa 

 - Bom custo benefício 

 - 4 MB de memória de armazenamento de dados a bordo 

 É importante destacar a característica de código aberto da APM para este projeto 

devido a possibilidades de novos recursos e atualizações. 

A controladora APM é ilustrada na figura abaixo: 

 

Figura 15: Controladora APM 

Disponível em: < www.doctordrone.com.br > 

 

O controle da aeronave é realizado através do rádio transmissor e o receptor, tendo a 

função de enviar e receber os comandos para depois ser transmitido para a controladora 

http://www.doctordrone.com.br/
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de vôo. Algumas características devem ser analisadas para a escolha deste componente 

como: Canais, Transmissão, Trimagem e memória de configuração. 

Os canais definem quantos comandos podem ser realizados no VANT, sendo cada 

comando associado a um servo ou algum controlador. No projeto de um Drone Híbrido 

é importante a escolha de um rádio com no mínimo 8 canais, devido a necessidade de 4 

canais para controle do avião e 4 canais para o multirotor. 

 O tipo de transmissão define o alcance e a qualidade dos comandos enviados. 

Existem os tipos AM, FM e por espectro. Os dois primeiros são suscetíveis a 

interferência e o tipo AM possui um alcance mais limitado. A melhor opção é o por 

espectro de 2.4Ghz,  que é a faixa de freqüência em que o rádio atua.  

 A trimagem é o nivelamento dos comandos e praticamente todos os rádios 

transmissores possuem esta função, porém alguns de forma analógica e outros de forma 

digital. Quando digital, a trimagem é mais sensível, e dessa forma permite melhores 

correções. 

 A memória de configuração é uma função que só os rádios digitais possuem. Permite 

armazenar as configurações de trimagem, inversão de canal, mixagem e outras 

configurações para diversos modelos. 

 Dentre as diversas opções no mercado o rádio Flysky TH9X é uma boa opção devido 

as características descritas acima e o seu custo benefício.  
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Figura 16: Rádio transmissor TH9X 

Disponível em: < www.banggood.com > 

 

 

 

4 – DRONE HÍBRIDO 

 Para um bom desempenho do Drone Híbrido, e assim, aumentar sua autonomia e ter 

uma boa controlabilidade, é importante realizar uma análise dos parâmetros 

fundamentais de vôo. Entre as importantes características de vôo devem ser analisadas a 

polar de arrasto, as curvas de tração e potência requerida, velocidades de máximo 

alcance, máxima autonomia e as características de velocidade e tração dos motores na 

fase de transição de multirotor para avião. 

 

4.1 POLAR DE ARRASTO 

http://www.banggood.com/
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 O estudo da aerodinâmica completa da aeronave pode ser realizado através da curva 

polar de arrasto. Basicamente, expressa toda relação entre a força de sustentação e a 

força de arrasto da aeronave, permitindo assim, obter informações diretamente da 

equação e também para ser utilizada para o cálculo de outros parâmetros. 

 A equação da polar de arrasto pode ser obtida por meio da força de arrasto total 

gerada na aeronave. Na forma de coeficientes aerodinâmicos esta força é calculada 

através da soma do coeficiente de arrasto parasita, arrasto de onda e o arrasto devido a 

geração de sustentação. 

 

Onde: 

 CD = Arrasto total 

 CD0 = Arrasto parasita 

 CDw = Arrasto de onda 

 CDi = Arrasto induzido 

 O termo referente ao arrasto de onda pode ser desprezado neste projeto, pois o 

regime de vôo é subsônico e o coeficiente de arrasto induzido substituído pela equação 

2.6. Dessa forma, a equação 4.1 pode ser reescrita: 

 

O parâmetro eo é denominado fator de eficiência de Oswald e é um número que 

geralmente se encontra entre 0,6 e 0,9 devido aos efeitos de interferência entre os 

componentes da aeronave. 

O primeiro termo do lado direito da equação 4.2  é calculado através da equação: 
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Em que Swet é a área molhada da aeronave e CF o coeficiente de atrito equivalente. 

Os valores podem ser obtidos da literatura aeronáutica, sendo que para um monomotor 

em regime subsônico com as características do projeto CF = 0,0055 e Swet = 4,5. 

Substituindo os valores na equação 4.3: 

 

 

Com o valor obtido acima e o fator de eficiência de Oswald adotado para este projeto 

eo = 0,75, pode-se calcular a polar de arrasto do Drone Híbrido através da equação 4.2: 

 

 Utilizando a equação acima pode-se traçar o gráfico da polar de arrasto com os 

valores obtidos ilustrados no quadro abaixo. 

 

CD CL 

0,025 0 

0,027 0,2 

0,034 0,4 

0,045 0,6 

0,061 0,8 

0,081 1 

0,107 1,2 

0,136 1,4 

0,170 1,6 

0,208 1,8 

0,252 2 

Quadro 12: Valores da polar de arrasto 
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Fonte: Do autor, 2017 

 

 

Figura 17: Polar de arrasto 

Fonte: Do autor, 2017 

Na polar de arrasto existe um ponto no qual a relação entre CL e CD assume um valor 

máximo, em que é denominado na aerodinâmica de máxima eficiência Emáx. Para se 

determinar este ponto pode-se utilizar as equações abaixo: 
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A partir das equações anteriores e dos dados da polar de arrasto os cálculos de 

eficiência aerodinâmica foram realizados e organizados no quadro abaixo: 

 

CL CL/CD 

0 0 

0,2 7,40 

0,4 11,81 

0,6 13,27 

0,66 13,33 

0,8 13,08 

1 12,25 

1,2 11,25 

1,4 10,28 

Quadro 13: Eficiência em função de CL 

Fonte: Do autor, 2017 

 Com os valores obtidos acima é possível traçar o gráfico da eficiência 

aerodinâmica. 



55 

 

 

Figura 18: Gráfico eficiência vs CL 

Fonte: Do autor, 2017 

 Com os dados do quadro e da figura acima é possível obter informações relevantes 

em relação ao desempenho da aeronave. Para uma condição de vôo com velocidade 

igual a 17,5 m/s e CL = 0,66, o Drone Híbrido está na sua condição de máxima 

eficiência aerodinâmica Emáx = 13,3. Isto significa que a aeronave é capaz de gerar 13,3 

vezes mais sustentação do que arrasto. 

 

4.2 Tração requerida para vôo reto e nivelado 

 A análise da tração requerida representa um ponto fundamental para a definição da 

capacidade de vôo da aeronave. Para esta análise são utilizadas as equações de 

equilíbrio da estática, equações das forças de sustentação e arrasto, além da equação da 

polar de arrasto desenvolvida no tópico anterior. Dessa forma, é possível mostrar e fazer 

uma análise entre a aerodinâmica e as qualidades de desempenho do Drone Híbrido. 
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 Considerando a aeronave em um vôo reto e nivelado com velocidade constante, as 

quatro forças atuantes são: Sustentação, arrasto, tração e peso. A figura abaixo ilustra as 

forças atuantes na condição especificada. 

 

 

Figura 19: Forças atuantes em uma aeronave 

Disponível em: < www.branco2004.tripod.com/aerodinamica_index.htm > 

 

 De acordo com o exposto acima, as equações abaixo serão utilizadas para a 

realização do cálculo da tração requerida. 

 

 

 Dividindo-se a equação 4.8 pela 4.9 e isolando o termo da tração, tem-se: 

 

 Através da equação acima pode-se traçar a curva de tração requerida. Por 

conveniência será traçada em relação a velocidade da aeronave, sabendo-se que para 

http://www.branco2004.tripod.com/aerodinamica_index.htm
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cada valor de velocidade tem-se o valor de CL e CD correspondente. Os resultados 

obtidos estão organizados no quadro e ilustrados na figura abaixo. 

 

V (m/s) TR (N) 

12 3,75 

13 3,41 

14 3,17 

15 3,00 

16 2,90 

17 2,86 

18 2,85 

19 2,87 

20 2,93 

21 3,01 

22 3,12 

23 3,25 

24 3,39 

25 3,55 

26 3,73 

27 3,92 

28 4,13 

29 4,35 

30 4,58 

31 4,83 

32 5,09 

33 5,36 

34 5,64 

35 5,93 

36 6,23 

37 6,55 

38 6,87 

39 7,21 

40 7,55 

Quadro 14: Tração requerida 

Fonte: Do autor, 2017 
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Figura 20: Tração requerida vs velocidade 

Fonte: Do autor, 2017 

 

A análise da equação 4.10 permite observar que a tração requerida é inversamente 

proporcional à sua eficiência aerodinâmica e diretamente proporcional ao peso. Ou seja, 

quanto maior o peso da aeronave maior deverá ser a tração requerida pelos motores, ao 

passo que quanto maior a eficiência aerodinâmica menor será a tração requerida.  

Essa análise pode ser observada através da curva da figura 18 e dos valores do 

quadro 14. O peso da aeronave é constante e sua eficiência varia com a velocidade, 

alcançando um valor máximo em 18m/s, que corresponde ao ponto destacado no gráfico 

de menor valor de tração requerida igual a 2,852N. Também é importante destacar que 

para esta velocidade de mínima tração requerida em uma aeronave com propulsão a 

hélice, o vôo é realizado em uma condição de máximo alcance.  

 

 

4.3 Potência requerida para vôo reto e nivelado 
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 A potência requerida pode ser determinada a partir dos conceitos fundamentais da 

física, sendo definida como o produto entre a força e a velocidade, e portanto, pode ser 

obtida por meio do produto entre a tração calculada no tópico anterior e a velocidade de 

vôo. 

A análise da curva de potência requerida é essencial para este projeto, pois permite 

avaliar a máxima autonomia do Drone Híbrido. 

A potência requerida pode ser calculada através da equação abaixo: 

 

Os valores obtidos para cada valor de velocidade estão organizados no quadro 

abaixo: 

V(m/s) Pr (W) 

10 49,21 

11 46,66 

12 45,08 

13 44,35 

14 44,38 

15 45,12 

16 46,54 

17 48,61 

18 51,33 

19 54,70 

20 58,71 

21 63,38 

22 68,72 

23 74,75 

24 81,48 

25 88,92 

26 97,11 

27 106,05 

28 115,78 

29 126,31 

30 137,68 

31 149,89 

32 162,98 

33 176,97 

34 191,88 
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35 207,74 

36 224,59 

37 242,43 

38 261,30 

Quadro 15: Potência requerida 

Fonte: Do autor, 2017 

 Através dos valores calculados acima pode-se traçar a curva de potência requerida 

em relação a velocidade. 

 

 

Figura 21: Potência requerida vs velocidade 

Fonte: Do autor, 2017 

 

Da mesma forma como a tração requerida é inversamente proporcional a eficiência 

aerodinâmica e diretamente proporcional ao peso da aeronave, a potência requerida por 
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ser obtida pelo produto da tração pela velocidade, como mostrado na equação 4.11, se 

comporta da mesma maneira. 

Com a análise dos resultados do quadro 15 e da figura 19 pode-se verificar que o 

Drone Híbrido adquire sua condição de mínima potência requerida, e portanto de 

máxima autonomia, com uma velocidade de 13 m/s e a potência correspondente de 

44,35 W ou 0,0603HP como destacado no gráfico anterior. 

 

4.4 Transição Drone para avião 

A fase de transição da aeronave da condição de vôo drone para avião corresponde 

um ponto de extrema importância para o projeto. Durante este processo o Drone Híbrido 

deve ser capaz de manter sua altitude e ao mesmo tempo permanecer estável, para isto 

se faz necessário a avaliação das equações de equilíbrio ao longo de toda fase de 

transição. 

 

 

 

  

As características de construção e montagem da aeronave interferem diretamente nos 

cálculos, pois além de interferir na posição do centro de gravidade modificam o 

momento resultante neste ponto. A figura abaixo ilustra as cotas dos elementos ao 

centro de gravidade da aeronave para melhor compreensão dos cálculos. 
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Figura 22: Lateral e cotas 

Fonte: Do autor, 2017 

  

Algumas cotas foram omitidas no desenho devido a uma posição inconveniente 

sobrepondo-se a outras. A cota longitudinal de L é de 0,06 m e a cota vertical de D é de 

0,081 m em relação ao centro de gravidade da aeronave. 

 

 A partir da análise da figura 20 pode-se desenvolver as equações 4.12 e 4.13: 
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Onde: 

 TD = Tração do motor dianteiro do drone 

 TT = Tração do motor traseiro do drone 

 L = Força de sustentação da asa 

 Mca = Momento ao redor do centro aerodinâmico 

 Le = Força de sustentação da superfície horizontal da empenagem 

 P = Peso da aeronave 

 D = Força de arrasto da aeronave 

 

Considerando o Drone Híbrido em uma situação inicial de “hovering”, as trações TD 

e TT possuem o valor para cada motor de 9,34N para sustentar o peso da aeronave, e as 

forças de sustentação da asa e da superfície horizontal da empenagem são nulas.  

No instante em que o motor da aeronave é ligado, esta adquire uma força resultante, 

e no entanto uma aceleração. A tração do motor varia de 0 a 10N em 1 segundo e se 

comporta de acordo com a equação abaixo: 

 

Onde: 

 T = Tração do motor do Drone Híbrido 

 t = Tempo 

 A figura abaixo ilustra a curva de tração da equação 4.14: 
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Figura 23: Tração VS tempo 

Fonte: Do autor, 2017 

A segunda lei de Newton diz que a força resultante em um corpo é igual ao produto 

da massa pela aceleração: 

 

A equação pode ser reescrita fazendo-se FR = T 

 

Onde: 

 T = Tração do motor do Drone Híbrido 

 m = Massa total da aeronave 

 a = Aceleração da aeronave 

 

Substituindo a expressão de T encontrado na equação 4.14 e o valor de m tem-se: 
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Isolando o termo referente a aceleração: 

 

Entretanto a aceleração de um corpo também pode ser escrita da forma: 

 

Isolando o termo dv e substituindo a expressão da aceleração encontrado 

anteriormente: 

 

 

 

 

 A equação 4.17 fornece os valores de velocidade da aeronave de 0 a 1s. Nesta faixa 

de tempo o motor do Drone Híbrido está aumentando a sua tração até atingir o valor de 

10N. Após 1s a tração deste motor permanece constante , e devido ao aumento de 

velocidade, a força de arrasto da aeronave passa a ser relevante nos cálculos. A 

aceleração pode ser reescrita como: 
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Agora a velocidade em cada instante pode ser calculada pela equação abaixo: 

 

 Em toda a fase de transição a aceleração varia, no entanto, a aceleração pode ser 

considerada constante em pequenos incrementos de tempo, e então a equação 4.19 pode 

ser utilizada de forma iterativa: 

 

 Com as expressões deduzidas acima e as equações 2.1, 2.2 e 2.3 do capitulo 2, as 

equações 4.12 e 4.13 podem ser resolvidas para toda fase de transição. Os resultados 

estão organizados no quadro abaixo: 

 

t a v L D Le Mca 

0 0 0 0 0 0 0 

0,1 0,26 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,53 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,3 0,79 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 1,05 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 

0,5 1,32 0,33 0,02 0,00 0,00 0,00 

0,6 1,58 0,47 0,05 0,00 0,00 0,00 

0,7 1,84 0,64 0,09 0,01 0,01 0,00 

0,8 2,11 0,84 0,16 0,01 0,01 0,00 

0,9 2,37 1,07 0,25 0,02 0,02 -0,01 

1 2,63 1,32 0,38 0,03 0,03 -0,01 

1,1 2,62 1,58 0,55 0,05 0,05 -0,01 

1,2 2,61 1,84 0,75 0,07 0,06 -0,02 

1,3 2,61 2,10 0,97 0,09 0,08 -0,02 

1,4 2,60 2,36 1,23 0,11 0,10 -0,03 

1,5 2,60 2,62 1,52 0,13 0,13 -0,04 

1,6 2,59 2,88 1,83 0,16 0,15 -0,04 

1,7 2,58 3,14 2,18 0,19 0,18 -0,05 
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1,8 2,57 3,40 2,55 0,23 0,21 -0,06 

1,9 2,56 3,66 2,95 0,26 0,25 -0,07 

2 2,55 3,91 3,38 0,30 0,28 -0,08 

2,1 2,54 4,17 3,83 0,34 0,32 -0,09 

2,2 2,53 4,42 4,31 0,38 0,36 -0,10 

2,3 2,52 4,68 4,82 0,43 0,40 -0,11 

2,4 2,51 4,93 5,35 0,48 0,45 -0,12 

2,5 2,49 5,18 5,91 0,53 0,49 -0,14 

2,6 2,48 5,43 6,50 0,58 0,54 -0,15 

2,7 2,47 5,68 7,10 0,63 0,59 -0,17 

2,8 2,45 5,92 7,73 0,69 0,64 -0,18 

2,9 2,44 6,17 8,39 0,74 0,70 -0,20 

3 2,42 6,41 9,06 0,80 0,76 -0,21 

3,1 2,40 6,65 9,76 0,87 0,81 -0,23 

3,2 2,39 6,89 10,48 0,93 0,87 -0,24 

3,3 2,37 7,13 11,22 1,00 0,93 -0,26 

3,4 2,35 7,37 11,97 1,06 1,00 -0,28 

3,5 2,33 7,60 12,75 1,13 1,06 -0,30 

3,6 2,32 7,84 13,54 1,20 1,13 -0,32 

3,7 2,30 8,07 14,36 1,27 1,20 -0,33 

3,8 2,28 8,30 15,19 1,35 1,27 -0,35 

3,9 2,26 8,53 16,03 1,42 1,34 -0,37 

4 2,24 8,75 16,89 1,50 1,41 -0,39 

4,1 2,22 8,98 17,76 1,58 1,48 -0,41 

4,2 2,20 9,20 18,65 1,66 1,55 -0,44 

4,3 2,17 9,42 19,55 1,74 1,63 -0,46 

4,4 2,15 9,63 20,47 1,82 1,71 -0,48 

4,5 2,13 9,85 21,39 1,90 1,78 -0,50 

4,6 2,11 10,06 22,33 1,98 1,86 -0,52 

4,7 2,11 10,27 23,27 2,07 1,94 -0,54 

4,8 2,09 10,48 24,23 2,15 2,02 -0,57 

4,9 2,07 10,69 25,19 2,24 2,10 -0,59 

5 2,04 10,89 26,17 2,32 2,18 -0,61 

5,1 2,02 11,10 27,15 2,41 2,26 -0,63 

5,2 2,00 11,30 28,13 2,50 2,34 -0,66 

5,3 1,97 11,49 29,12 2,59 2,43 -0,68 

5,4 1,95 11,69 30,12 2,67 2,51 -0,70 

5,5 1,93 11,88 31,12 2,76 2,59 -0,73 

5,6 1,90 12,07 32,13 2,85 2,68 -0,75 

5,7 1,88 12,26 33,14 2,94 2,76 -0,77 

5,8 1,86 12,44 34,15 3,03 2,85 -0,80 

5,9 1,83 12,63 35,16 3,12 2,93 -0,82 
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Quadro 16: Forças aerodinâmicas na fase de transição 

Fonte: Do autor, 2017  

 

 Durante toda a fase de transição a tração dos motores do Drone Híbrido está variando 

de forma a sustentar e estabilizar a aeronave. Utilizando as equações 4.12 e 4.13 pode-

se obter alguns valores de tração dos motores que satisfazem estas equações, e assim, 

pode-se utilizar o método dos mínimos quadrados para modelar matematicamente este 

comportamento. 

 O método dos mínimos quadrados é uma técnica de otimização matemática para 

encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, minimizando a soma dos 

quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. 

 Os cálculos do método descrito acima estão disponíveis no APÊNDICE e as 

equações que modelam o comportamento dos motores são exibidas abaixo: 

 

 

 

Onde: 

 TD = Tração dos motores dianteiros 

 TT = Tração dos motores traseiros 

 Ta = Tração do motor do avião 

 v = Velocidade da aeronave 

  

 A equação 4.22 pode ser obtida combinando as equações 4.17 e 4.14, sendo válida 

para velocidades de 0 a 1,32 m/s da aeronave e correspondendo ao tempo de 0 a 1s da 

faixa de transição. Após  isto, a tração do motor do avião se mantêm constante. 
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A partir do exposto acima, pode-se ilustrar a fase de transição completa do Drone 

Híbrido através da figura abaixo: 

 

 

Figura 24: Tração dos motores 

Fonte: Do autor, 2017 

  

 Analisando a figura acima, pode-se realizar algumas observações em relação a fase 

de transição. Os motores dianteiros e traseiros do drone se comportam de maneira 

diferente, e os motores dianteiros desligam após os traseiros. O motor do avião varia sua 

tração de 0 a 10N em 1 segundo e permanece nesta tração para que a aeronave adquira 

velocidade o mais rápido possível, e assim, possa obter sustentação necessária para se 

comportar como avião. A velocidade final da fase de transição é de 12,6 m/s, e como  

pode ser observado no quadro 16, o tempo desta transição é de 5,9s. 
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5  ESTABILIDADE LONGITUDINAL ESTÁTICA                                               

Pode-se entender por estabilidade estática a tendência de um objeto retornar a sua 

posição de equilíbrio após qualquer perturbação, ou seja, se após esta perturbação 

existirem forças e momentos que tendem a trazer o objeto de volta a sua posição inicial. 

Em uma aeronave, a garantia da estabilidade está diretamente relacionada ao conforto, 

controlabilidade e segurança do vôo. 

Normalmente nos cálculos de estabilidade são utilizadas equações com coeficientes 

adimensionais, sendo assim conveniente trabalhar com o coeficiente de momento ao 

redor do CG, que pode ser obtido através da equação: 

 

Onde q representa a pressão dinâmica, S é a área da asa e c a corda da asa.  

     Uma aeronave somente estará em equilíbrio quando o momento ao redor do CG for 

igual a zero, ou seja, uma aeronave estará trimada quando o coeficiente de momento ao 

redor do CG for nulo. 

     Para uma condição de estabilidade longitudinal estática dois critérios devem ser 

atendidos. Um deles é que o coeficiente de momento ao redor do CG em função do 

ângulo de ataque deve ser negativo, resultando em uma curva decrescente. Outro 

critério diz que o coeficiente de momento ao redor do CG para uma condição de ângulo 

de ataque igual a zero deve ser positivo. 

 Para ilustrar os critérios descritos acima, considere a imagem do gráfico de 

coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque para dois aviões. 
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Figura 25: Curvas de coeficiente de momento 

Fonte: Do autor, 2017 

O ângulo de ataque B representa o ângulo de trimagem das aeronaves, C o ângulo 

após uma perturbação em que o nariz da aeronave é direcionado para cima, e assim 

ocorrendo um momento positivo, e A o ângulo em que o nariz da aeronave é 

direcionado para baixo ocasionando um momento negativo. No ponto C o avião 1 

apresentará um momento negativo que tenderá a rotacionar a aeronave para baixo, 

trazendo-a novamente para a posição de equilíbrio. O avião 2 apresentará um momento 

positivo que tenderá rotacionar a aeronave para cima afastando-a mais ainda da sua 

posição de equilíbrio. 

 De forma similar, no ponto A o avião 1 apresentará um momento positivo que 

tenderá a rotacionar a aeronave para cima, trazendo-a para a posição de equilíbrio. O 

avião 2 apresentará um momento negativo, ocasionando uma tendência de rotacionar a 

aeronave para baixo afastando-a ainda mais da posição de equilíbrio. Dessa forma, o 

avião 1 está estaticamente estável, e como ilustrado na figura 23 a curva correspondente 

atende aos critérios de estabilidade mencionados anteriormente. 
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É importante a realização de uma análise independente de cada componente da 

aeronave, pois dessa forma é possível conhecer quais partes contribuem de maneira 

positiva e quais contribuem de maneira negativa para a estabilidade. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÃO DA ASA NA ESTABILIDADE  

        Para se avaliar a contribuição da asa na estabilidade é necessário o cálculo dos 

momentos gerados ao redor do CG devido às forças de sustentação e arrasto, além de 

considerar o momento ao redor do centro aerodinâmico da asa. 

        O coeficiente de momento para um ângulo de ataque nulo e o coeficiente de 

momento em relação ao ângulo de ataque podem ser calculados respectivamente pelas 

equações abaixo: 

 

 

        Em que CMac representa o coeficiente de momento ao redor do centro 

aerodinâmico, CL0 o coeficiente de sustentação para um ângulo de ataque nulo, hCG a 

distância longitudinal entre o bordo de ataque da asa e o centro de gravidade da 

aeronave, hac a distância entre o bordo de ataque da asa e o centro aerodinâmico do 

perfil, c a corda da asa e α representa o coeficiente angular da curva CL versus ângulo de 

ataque. Os valores a ser substituídos nas equações 5.2 e 5.3 são: CMac = - 0,135, CL0 = 

0,65, α = 0,09, c = 0,2m, hac = 0,05m e hCG = 0,06m. 
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Através dos valores encontrados acima pode-se traçar a curva com a equação do 

coeficiente de momento ao redor do centro de gravidade em relação ao ângulo de 

ataque.  

 

 

Os valores do gráfico para o ângulo de ataque variando de 0 a 15° estão ilustrados no 

quadro abaixo: 

α CMCG 

0 -0,10 

1 -0,09 

2 -0,08 

3 -0,08 

4 -0,07 

5 -0,06 

6 -0,06 

7 -0,05 

8 -0,04 

9 -0,03 

10 -0,03 

11 -0,02 

12 -0,01 

13 -0,01 

14 -0,00 

15 0,00 

Quadro 17: Valores de coeficientes de momento em relação ao ângulo de ataque 

Fonte: Do autor, 2017 
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        Com os valores do quadro acima o gráfico da contribuição da asa na estabilidade 

pode ser traçado. 

 

 

Figura 26: Gráfico da contribuição da asa na estabilidade estática 

Fonte: Do autor, 2017 

        Analisando a equação 5.3, é possível observar que para o coeficiente angular ser 

negativo e , portanto, contribuir positivamente para a estabilidade longitudinal estática 

da aeronave, é necessário que o centro de gravidade esteja localizado á frente do centro 

aerodinâmico, o que não ocorre neste projeto. Portanto, a asa isolada se caracteriza por 

um componente desestabilizante que pode ser verificado pelo gráfico acima, pois 

nenhum dos dois critérios necessários são atendidos, ou seja, o coeficiente linear da reta 

é negativo e o coeficiente angular é positivo. 
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5.2 Contribuição da fuselagem na estabilidade longitudinal estática 

Através de estudos realizados considerando um escoamento de fluido ideal a partir 

da equação da quantidade de movimento e considerações de energia, verificou-se que a 

variação do coeficiente de momento em função do ângulo de ataque para corpos 

compridos com seção transversal circular, como os modelos geralmente empregados na 

indústria aeronáutica, é proporcional ao volume do corpo e à pressão dinâmica atuante 

(Luiz Eduardo, 2015). 

        Para a determinação do coeficiente de momento da fuselagem na condição de 

ângulo de ataque nulo pode-se utilizar a equação abaixo: 

 

        A equação 5.5 pode ser aproximada por um somatório: 

 

Na equação acima, a relação (K2 – K1) representa fatores de correção que estão 

relacionados com a forma da fuselagem. Sw é a área da asa, c a corda média 

aerodinâmica da asa, wf a largura média da fuselagem em cada seção analisada, α0w 

representa o ângulo para sustentação nula da asa em relação à linha de referência da 

fuselagem, if é o ângulo de incidência da fuselagem em relação a uma linha de 

referência no centro de cada seção avaliada e ∆x é o incremento de comprimento que 

define cada seção avaliada ao longo da fuselagem. 

Para se determinar o coeficiente angular da curva de momentos ao redor do CG em 

função do ângulo de ataque da fuselagem, utiliza-se a equação abaixo: 
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A qual também pode ser aproximada por um somatório: 

 

  A derivada presente no somatório da equação anterior representa a variação do 

ângulo do escoamento local em função do ângulo de ataque e varia ao longo da 

fuselagem. 

A aplicação das equações 5.6 e 5.8 podem ser melhor compreendidas a partir da 

analise da figura abaixo que mostra como a fuselagem de uma aeronave pode ser 

dividida para a avaliação da sua contribuição na estabilidade longitudinal estática. 

 

Figura 27: Segmentos da fuselagem 

Fonte: Do autor, 2017 

 Para os segmentos de 4 a 7, a relação ∂ε/∂α é estimada pela equação: 
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Os valores do primeiro termo do lado esquerdo da equação foram obtidos de 

medições de um protótipo e organizados no quadro abaixo: 

Seção xi lh x/lh 

4 8,80 47,20 0,18 

5 13,10 47,20 0,27 

6 11,50 47,20 0,24 

7 13,50 47,20 0,28 

Quadro 18: Valores de xi e lh 

Fonte: Do autor, 2017 

Neste projeto foram utilizados os 7 segmentos ilustrados na figura 25 para a 

avaliação da fuselagem, e os seus respectivos valores obtidos da literatura e medições 

realizadas do mesmo protótipo citado anteriormente são organizados no quadro 19. 

Seção wf α0w if ∆x dЄu/dα 

1 0,090 -5 25,5 0,065 1,6 

2 0,096 -5 4,70 0,065 1,6 

3 0,109 -5 2,00 0,062 3,1 

4 0,107 -5 4,90 0,088 -4,0 

5 0,088 -5 3,47 0,131 -1,8 

6 0,066 -5 5,00 0,115 -1,8 

7 0,045 -5 4,40 0,135 -1,8 

Quadro 19: Valores utilizados nas equações de estabilidade da fuselagem 

Fonte: Do autor, 2017 

A relação K2 – K1 tem o valor de 0,88, sendo obtido a partir da razão do 

comprimento lf e a máxima largura dmáx da fuselagem de 7,5. Os valores obtidos são 

aplicados nas equações 5.6 e 5.8 e obtém-se os resultados de CM0f = 0,0026 e CMαf = -

0,0019.  

Através dos valores encontrados acima pode-se traçar uma curva do coeficiente de 

momento ao redor do centro de gravidade da fuselagem: 
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        Os valores do gráfico estão ilustrados no quadro abaixo: 

α CMCGf 

0 0,002 

1 0,000 

2 -0,001 

3 -0,003 

4 -0,005 

5 -0,006 

6 -0,008 

7 -0,010 

8 -0,012 

9 -0,014 

10 -0,016 

11 -0,018 

12 -0,020 

13 -0,022 

14 -0,024 

15 -0,026 

Quadro 20: Valores do gráfico da contribuição da fuselagem na estabilidade 

Fonte: Do autor, 2017 

Com os valores do quadro acima o gráfico da contribuição da fuselagem na 

estabilidade longitudinal estática pode ser traçado. 
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Figura 28: Gráfico da contribuição da fuselagem na estabilidade estática 

Fonte: Do autor, 2017 

 

De acordo com os resultados e a ilustração da figura acima, a fuselagem contribui de 

forma positiva para a estabilidade longitudinal estática da aeronave, pois atende os dois 

critérios necessários. 

5.3  Contribuição do profundor na estabilidade longitudinal estática 

A análise dos momentos em um profundor isolado seria igual ao realizado 

anteriormente para a asa isolada. Porém, como a superfície horizontal da empenagem 

está montada na aeronave em uma posição atrás da asa, é importante observar alguns 

critérios para se garantir o controle da aeronave. O primeiro é devido ao fluxo de ar no 

profundor ser defletido para baixo pela corrente descendente, e o segundo devido ao 

atrito de superfície e ao arrasto de pressão atuante sobre a asa provocar uma redução da 

velocidade que atinge a empenagem. 

Em função das considerações apresentadas, a contribuição da superfície horizontal da 

empenagem deve ser calculada de maneira para se garantir o correto balanceamento da 
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aeronave. O cálculo pode ser realizado através das equações abaixo, que podem ser 

determinadas  pelos momentos ao redor do centro de gravidade. 

 

Onde: 

  VH = Volume de cauda horizontal 

  η = Eficiência de cauda 

  CLαt = Coeficiente angular da curva CL x α do estabilizador horizontal 

  iw = Ângulo de incidência na asa 

  it = Ângulo de incidência na empenagem  

  ε0 = Ângulo de ataque induzido para uma condição de ângulo de ataque zero 

  O valor de ε0 pode ser calculado pela equação abaixo: 

 

Onde:  

  CL0 = Coeficiente de sustentação para ângulo de ataque nulo 

  ARw = Alongamento da asa 

Os dois parâmetros CL0 e ARw já foram obtidos anteriormente e tem seus respectivos 

valores de 0,65 e 7,5. Substituindo na equação 5.12 calcula-se ε0. 
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A partir do valor de ε0 obtido e conhecendo-se os parâmetros da equação 5.11, pode-

se calcular o valor do coeficiente de momento para um ângulo de ataque nulo para a 

empenagem: 

 

 

E o coeficiente angular da curva de momentos gerados pela empenagem:  

 

Onde  o valor da derivada do ângulo de ataque induzido em relação ao ângulo de 

ataque é dado por: 

 

Onde: 

  CLαw = Coeficiente angular da curva CL x α da asa 

  Substituindo o valor de CLαw já conhecido na equação anterior: 
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  E da equação 5.13 têm-se: 

 

 

Através dos valores obtidos acima pode-se traçar a curva do coeficiente de 

momento ao redor do centro de gravidade da empenagem:   

 

  Os valores do gráfico estão ilustrados no quadro abaixo: 

α CMCGt 

0 0,138 

1 0,125 

2 0,113 

3 0,100 

4 0,088 

5 0,075 

6 0,063 

7 0,050 

8 0,037 

9 0,025 

10 0,012 

11 0,000 

12 -0,013 

13 -0,026 

14 -0,038 

15 -0,051 

Quadro 21: Valores do gráfico da contribuição da empenagem na estabilidade 

Fonte: Do autor, 2017 

Com os valores do quadro acima o gráfico da contribuição da empenagem na 

estabilidade longitudinal estática pode ser traçado. 
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Figura 29: Gráfico da contribuição do profundor na estabilidade estática 

Fonte: Do autor, 2017 

De acordo com os resultados e a ilustração da figura acima, a superfície horizontal da 

empenagem contribui de forma positiva para a estabilidade longitudinal estática da 

aeronave, pois atende os dois critérios necessários. 

5.4  Estabilidade longitudinal estática da aeronave completa 

Através da contribuição para estabilidade de cada elemento da aeronave 

isoladamente, pode-se agora avaliar a estabilidade longitudinal estática da aeronave 

completa. 

 A equação fundamental do momento de arfagem ao redor do centro de gravidade da 

aeronave é dada por: 
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 Os valores de CM0α  e CMαa podem ser calculados através da soma das contribuições 

de cada elemento isoladamente: 

 

 

 Substituindo-se os valores já calculados na equação 5.17 tem-se: 

 

 

E na equação 5.18: 

 

 

 Substituindo-se os valores calculados anteriormente na equação 5.16: 

 

Variando o ângulo de ataque de 0 a 15° e fazendo os cálculos, os resultados são 

ilustrados no quadro abaixo: 

α CmCGa 

0 0,038 

1 0,031 

2 0,023 

3 0,016 
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4 0,008 

5 0,001 

6 -0,007 

7 -0,014 

8 -0,022 

9 -0,029 

10 -0,037 

11 -0,044 

12 -0,052 

13 -0,059 

14 -0,067 

15 -0,074 

Quadro 22: Valor do coeficiente de momento para determinado ângulo de ataque 

Fonte: Do autor, 2017 

 

A partir dos valores do quadro acima, pode-se traçar a curva da equação 5.16 que 

está representada na figura abaixo: 

 

 

Figura 30: Gráfico da estabilidade longitudinal estática da aeronave 

Fonte: Do autor, 2017 
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 A partir do gráfico da variação do coeficiente de momento em função do ângulo de 

ataque ilustrado acima, pode-se garantir a estabilidade longitudinal estática da aeronave, 

pois atende os dois critérios necessários que são: O coeficiente de momento ao redor do 

CG em função do ângulo de ataque que deve ser negativo, resultando em uma curva 

decrescente e que o coeficiente de momento ao redor do CG para uma condição de 

ângulo de ataque igual a zero deve ser positivo. 

 Outro ponto importante a se analisar nos resultados anteriores é em relação ao ângulo 

de ataque para trimagem da aeronave, que neste caso tem o seu valor de 5 graus, 

correspondendo ao mesmo ângulo escolhido anteriormente para fixação da asa na 

fuselagem, e representa o ângulo necessário para se manter a aeronave em condições de 

equilíbrio estático. 
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Os drones e mais recentemente os Drones Híbridos têm crescido em utilização em 

diversas áreas e apresentam inúmeras possibilidades de pesquisa e desenvolvimento. 

Esse desenvolvimento não ocorre somente em VANT, mas também em veículos 

tripulados como os chamados carro drone ou carro voador. Diversas empresas apostam 

em uma revolução no futuro do transporte formando uma rede de transporte sob 

demanda. 

 Os Drones Híbridos também têm recebido investimento de empresas especializadas 

em desenvolvimento e comercialização de drones para fins profissionais, como a 

Aerolution, NASA, Wingcopter e Amazon. 

 Este trabalho mostrou que para o projeto de um Drone Híbrido é necessário 

considerar diversos parâmetros, como a escolha da eletrônica, aerodinâmica, 

estabilidade e análise de desempenho, exigindo dessa forma um conjunto de 

informações multidisciplinares. 

 O Drone Híbrido se mostrou uma aeronave com peso satisfatório para união de 2 

estruturas, com massa própria de 2,6 Kg (incluído câmera, GPS e suporte) e carga 

adicional de 1,2 Kg para possíveis alterações. Esta carga extra também possibilita 

adicionar sensores e equipamentos para pesquisa aerodinâmica, dessa forma 

possibilitando diversos trabalhos futuros. 

 Os resultados também foram satisfatórios em relação à autonomia. Em um regime de 

vôo de mínima potencia requerida como mostrado no capítulo 4, a aeronave é capaz de 

realizar um vôo de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Na prática, este valor será 

menor se for utilizado modo de vôo drone além de decolagem e pouso, e também se for 

utilizado modo de vôo do avião diferente da mínima potência requerida. No entanto, o 

tempo médio de autonomia dos drones comerciais é de aproximadamente 15 minutos, 

dessa forma o Drone Híbrido é uma aeronave com autonomia consideravelmente maior. 

 O projeto considerou dificuldades de fabricação e montagem, assim optou-se em 

alguns casos por características não ideais do ponto de vista aerodinâmico, sendo 

possível realizar trabalhos futuros de otimização da aeronave. Entretanto, no escopo em 
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que foi proposto o trabalho se desenvolveu de forma satisfatória e alcançou os objetivos 

principais para um projeto de Drone Híbrido. 

 Este trabalho também pode ser uma referência para outros projetos e para construção 

de um Drone Híbrido, desde a seleção dos componentes da eletrônica ao estudo 

realizado na análise de desempenho. 
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7.1 TRAÇÃO DOS MOTORES PELO MÉTODO REGRESSÃO POLINOMIAL 

 A regressão polinomial é um procedimento para determinação dos coeficientes de 

um polinômio, de forma que esse polinômio produza o melhor ajuste de um conjunto de 

dados. A dedução das equações se baseia na minimização do erro total, e pode ser 

encontrada nas referencias bibliográficas citadas no trabalho.  

 Para um polinômio de segundo grau P(x) = a2.x
2 + a1.x + a0  os coeficientes podem 

ser calculados da forma seguinte: 

 

 

 

Onde n representa o número de pontos. 

A partir das equações 4.12 e 4.13 do capítulo 4 de transição, foram obtidos alguns 

pontos de tração dos motores do drone em função da velocidade da aeronave. A imagem 

abaixo ilustra estes pontos: 
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Figura 31: Tração dos motores na transição 

Fonte: Do autor, 2017 

 Analisando o formato dos pontos na fase de transição pode-se notar um formato 

semelhante ao de uma função do segundo grau com concavidade negativa, e assim, as 

equações descritas acima podem ser utilizadas para determinar os polinômios que 

modelam o comportamento dos motores nesta fase. 

 

 Os valores utilizados nas equações 7.1, 7.2 e 7.3 estão organizados nos quadros 

abaixo: 

 

V(m/s) Tt (N) x x2 x3 x4 y x.y (x2).y 

0 9,34 0 0 0 0 9,34 0 0 

0,12 9,34 0,12 0,01 0,00 0,00 9,34 1,11 0,13 

0,47 9,34 0,47 0,22 0,11 0,05 9,34 4,42 2,10 

1,07 9,34 1,07 1,14 1,21 1,29 9,34 9,95 10,61 

1,84 9,3 1,84 3,39 6,23 11,46 9,30 17,11 31,48 

2,62 9,05 2,62 6,88 18,04 47,30 9,05 23,73 62,24 

3,40 8,72 3,40 11,55 39,27 133,49 8,72 29,64 100,75 
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4,17 8,37 4,17 17,37 72,40 301,75 8,37 34,88 145,39 

4,93 7,9 4,93 24,28 119,61 589,30 7,90 38,92 191,78 

5,68 7,35 5,68 32,21 182,77 1037,21 7,35 41,71 236,71 

6,41 6,7 6,41 41,09 263,40 1688,48 6,70 42,95 275,31 

7,13 6,1 7,13 50,85 362,66 2586,22 6,10 43,50 310,22 

7,84 5,5 7,84 61,42 481,30 3771,83 5,50 43,10 337,78 

8,53 4,75 8,53 72,69 619,69 5283,25 4,75 40,50 345,26 

9,20 4 9,20 84,58 777,85 7153,59 4,00 36,79 338,32 

9,85 3,25 9,85 97,00 955,41 9409,87 3,25 32,01 315,26 

10,48 2,45 10,48 109,87 1151,70 12072,15 2,45 25,68 269,19 

11,09 1,62 11,09 123,10 1365,76 15152,99 1,62 17,97 199,42 

11,69 0,78 11,69 136,59 1596,37 18657,15 0,78 9,12 106,54 

12,26 0 12,26 150,27 1842,12 22581,73 0,00 0,00 0,00 

12,63 0 12,63 159,46 2013,58 25426,88 0,00 0,00 0,00 

Somatório: 131,39 1183,97 11869,46 125905,99 123,20 493,11 3278,49 

Quadro 23: Valores dos motores traseiros 

Fonte: Do autor, 2017 

 

V (m/s) Td (N) x x2 x3 x4 y x.y (x2).y 

0 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 0,00 0,00 

0,12 9,34 0,12 0,01 0,00 0,00 9,34 1,11 0,13 

0,47 9,34 0,47 0,22 0,11 0,05 9,34 4,42 2,10 

1,07 9,34 1,07 1,14 1,21 1,29 9,34 9,95 10,61 

1,84 9,30 1,84 3,39 6,23 11,46 9,30 17,11 31,48 

2,62 9,10 2,62 6,88 18,04 47,30 9,10 23,86 62,59 

3,40 8,85 3,40 11,55 39,27 133,49 8,85 30,08 102,25 

4,17 8,48 4,17 17,37 72,40 301,75 8,48 35,34 147,30 

4,93 8,13 4,93 24,28 119,61 589,30 8,13 40,06 197,36 

5,68 7,60 5,68 32,21 182,77 1037,21 7,60 43,13 244,76 
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6,41 7,00 6,41 41,09 263,40 1688,48 7,00 44,87 287,64 

7,13 6,40 7,13 50,85 362,66 2586,22 6,40 45,64 325,47 

7,84 5,80 7,84 61,42 481,30 3771,83 5,80 45,45 356,21 

8,53 5,20 8,53 72,69 619,69 5283,25 5,20 44,33 377,97 

9,20 4,50 9,20 84,58 777,85 7153,59 4,50 41,39 380,61 

9,85 3,77 9,85 97,00 955,41 9409,87 3,77 37,13 365,71 

10,48 3,00 10,48 109,87 1151,70 12072,15 3,00 31,45 329,62 

11,09 2,23 11,09 123,10 1365,76 15152,99 2,23 24,74 274,51 

11,69 1,43 11,69 136,59 1596,37 18657,15 1,43 16,71 195,33 

12,26 0,62 12,26 150,27 1842,12 22581,73 0,62 7,60 93,17 

12,63 0,00 12,63 159,46 2013,58 25426,88 0,00 0,00 0,00 

Somatório: 131,39 1183,97 11869,46 125905,99 128,77 544,39 3784,80 

Quadro 24: Valores dos motores dianteiros 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Após a substituição dos valores para cada motor nas equações 7.1, 7.2 e 7.3 obtêm-se 

um sistema de 3 equações e 3 incógnitas que pode ser resolvido pelo método de 

eliminação gaussiana, e então, obter os coeficientes para cada polinômio. Substituindo 

os coeficientes encontrados no polinômio de segundo grau tem-se para cada motor: 

 

 

 É importante realizar o cálculo dos erros entre os valores exatos e os calculados 

através das equações obtidas. Os valores novamente estão organizados nos quadros 

abaixo: 
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TT TT (R.P) Resíduo (%) 

9,34 9,43 0,96 

9,34 9,42 0,90 

9,34 9,40 0,62 

9,34 9,32 0,22 

9,3 9,15 1,58 

9,05 8,91 1,52 

8,72 8,60 1,37 

8,37 8,22 1,78 

7,90 7,78 1,56 

7,35 7,27 1,08 

6,70 6,71 0,12 

6,10 6,09 0,11 

5,50 5,43 1,24 

4,75 4,73 0,47 

4,00 3,99 0,32 

3,25 3,22 1,05 

2,45 2,42 1,29 

1,62 1,60 1,21 

0,78 0,77 1,66 

0,00 0,00   

0,00 -0,64   

Quadro 25: Resíduo motor traseiro 

Fonte: Do autor, 2017 

 

TD TD (R.P) Resíduo (%) 

9,34 9,39 0,54 

9,34 9,39 0,55 

9,34 9,39 0,49 

9,34 9,34 0,03 

9,30 9,22 0,82 

9,10 9,03 0,77 

8,85 8,76 0,96 

8,48 8,43 0,58 

8,13 8,03 1,21 

7,60 7,57 0,38 

7,00 7,05 0,75 

6,40 6,48 1,27 
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5,80 5,86 1,07 

5,20 5,20 0,01 

4,50 4,50 0,02 

3,77 3,77 0,09 

3,00 3,01 0,24 

2,23 2,23 0,18 

1,43 1,43 0,12 

0,62 0,62 0,19 

0,00 0,08   

Quadro 26: Resíduo motor dianteiro 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Pode-se observar que os valores dos erros ou resíduos não ultrapassaram 2%, sendo 

assim, considerados resultados satisfatórios. 
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7.2   COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES DE SUSTENTAÇÃO PARA ASA E PERFIL 

 É importante realizar um estudo entre o coeficiente de sustentação para uma asa 

finita e os valores do perfil, pois estes valores podem assumir valores significativamente 

diferentes, e assim ocasionar erros para o projeto de uma aeronave. 

 Esta diferença está associada aos vórtices produzidos na ponta da asa, que induzem 

mudanças na velocidade e no campo de pressões do escoamento ao redor dela. Estes 

vórtices induzem uma componente de velocidade direcionada para baixo denominada de 

“downwash”, e essa componente é somada vetorialmente à velocidade do vento relativo 

para produzir uma componente resultante de velocidade. Esta componente resultante é 

inclinada para baixo em relação ao vento relativo e provoca na asa uma redução do 

ângulo de ataque, e consequentemente uma redução do coeficiente de sustentação. 

 Para asas com alto alongamento (AR>4) e operando em regime subsônico, a teoria 

da linha sustentadora de Prandtl permite estimar o coeficiente angular da curva CL em 

relação ao ângulo de ataque para uma asa finita em função do coeficiente angular da 

curva Cl do perfil. Assim, pode-se utilizar a equação abaixo: 

 

Onde: 

 a = Coeficiente angular da curva da asa em relação ao ângulo de ataque 

 a0 = Coeficiente angular da curva do perfil em relação ao ângulo de ataque 

 e = Fator de eficiência de envergadura da asa  

 AR = Alongamento da asa 

 O fator de eficiência de envergadura representa um parâmetro que depende do 

modelo geométrico da asa, sendo influenciado pelo alongamento e pela relação de 

afilamento. Este fator pode ser calculado pela equação: 
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Onde: 

 δ = Fator de arrasto induzido 

 O valor de δ em geral varia entre 0 e 0,16, sendo adotado para este projeto com o 

valor máximo devido ao formato retangular da asa apresentar valores altos de arrasto 

induzido. 

 

 

 O valor de a0 = 0,104 foi obtido da literatura aeronáutica para o aerofólio escolhido. 

Substituindo os valores na equação 7.4 tem-se que: 

 

 

 A região linear da curva do coeficiente de sustentação da asa em relação ao ângulo 

de ataque pode ser calculada pela equação: 

 

Onde: 

 α L=0 = Ângulo de ataque correspondente a sustentação nula 
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 Os valores da equação 7.6 estão organizados no quadro abaixo: 

 

CL α 

0,03 -6 

0,13 -5 

0,24 -4 

0,34 -3 

0,44 -2 

0,55 -1 

0,65 0 

0,75 1 

0,85 2 

0,96 3 

1,06 4 

1,16 5 

1,27 6 

1,37 7 

Quadro 27:  Coeficiente de sustentação da asa 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Os valores do quadro acima podem ser plotados em um mesmo gráfico com a curva 

de Cl (coeficiente de sustentação do perfil) para melhor comparação. 
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Figura 32: Coeficiente de sustentação da asa e perfil 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Além da figura acima é conveniente calcular o erro percentual dos dois parâmetros 

analisados. Estes valores são exibidos no quadro: 

Cl CL α Erro (%) 

0,68 0,65 0 4,63 

0,784 0,75 1 4,15 

0,888 0,85 2 3,77 

0,992 0,96 3 3,48 

1,096 1,06 4 3,24 

1,2 1,16 5 3,04 

1,304 1,27 6 2,88 

1,408 1,37 7 2,74 

Quadro 28: Erro relativo percentual 

Fonte: Do autor, 2017 
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De acordo com a análise feita acima, foi adotado para os cálculos do projeto o 

mesmo valor de coeficiente de asa e perfil, devido os valores do erro percentual não 

ultrapassarem 5% como pode ser observado no quadro 28. 

 

7.3 COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES DE SUSTENTAÇÃO DO 

ESTABILIZADOR HORIZONTAL E PERFIL 

 Da mesma forma como foi feita a comparação dos coeficientes de sustentação para 

asa e o aerofólio NACA 6412, também pode ser feita para o estabilizador horizontal da 

empenagem. 

 A equação 7.4 assume os valores para o perfil NACA 0012-64: 

 

 

A região linear da curva do coeficiente de sustentação do estabilizador em relação ao 

ângulo de ataque pode ser calculada pela equação 7.6, e os valores organizados no 

quadro: 

 

 

 

α Cl CL Erro (%) 

-5 -0,7 -0,690 1,43 

-4 -0,56 -0,552 1,43 

-3 -0,42 -0,414 1,43 

-2 -0,28 -0,276 1,43 

-1 -0,14 -0,138 1,43 
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0 0 0   

1 0,14 0,138 1,43 

2 0,28 0,276 1,43 

3 0,42 0,414 1,43 

4 0,56 0,552 1,43 

5 0,7 0,690 1,43 

Quadro 29: Coeficientes e erro relativo percentual 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 Novamente, foi adotado o mesmo valor de coeficiente de sustentação para o perfil e 

o estabilizador horizontal da empenagem, devido o erro relativo percentual não 

ultrapassar 5%. 
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7.4  LAYOUT 

 

 

Figura 33: Drone Híbrido  

Fonte: Do autor, 2017 
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Figura 34: Drone Híbrido 

Fonte: Do autor, 2017 

 

 

Figura 35: Drone Híbrido vista superior 

Fonte: Do autor, 2017 
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8 – ANEXO 
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8.1  ESPECIFICAÇÕES MOTOR TURNIGY D2836 

 

 

Figura 36: Especificação motor Turnigy D2836 

Disponível em: < www.hobbyking.com > 

 

 

 

 

 

http://www.hobbyking.com/
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