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Resumo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e utilização de um VANT 

(Veículo aéreo não tripulado) também conhecido como DRONE (zangão, em 

português), que permite voos sem necessidade de pilotos embarcados. Esses 

veículos aéreos são controlados a distância por rádio frequência ou por sensores 

GPS. A finalidade desse projeto é desenvolver um Drone economicamente viável 

capaz de voos estáveis. Para alcançar esse resultado, foi construído um 

quadricoptero com o auxílio de uma placa controladora (Ardupilot) que permite a 

navegação por GPS. Uma contribuição importante desse projeto é o 

desenvolvimento de um quadricoptero capaz de abrir um leque de aplicações e que 

o projeto final não desenvolva somente uma função, mas sim, que possa atuar em 

diversos setores. 
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Abstract. This project presents the development and utilization of a UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) or more known by DRONE, allows flying without need of pilots. These 

flights are controlled over a distance by controls via frequency radio or by GPS 

sensors. The focus of this project is developing an economically viable Drone able to 

fly with stability. To achieve this result, it was built a quadcopter that with the aid of an 

Ardupilot board that allows navigation by GPS. An important contribution of this 

project is the developing of a quadcopter able to expand the applications and that the 

final project doesn't develop just one function, but that can operate in several areas 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta o estudo necessário ao projeto e construção de um VANT 

(Veículo Aéreo Não Tripulado) de pequeno porte, com um algoritmo básico de 

controle, mas que seja capaz de hospedar outros tipos mais complexos de controle. 

Os tópicos abordados neste trabalho incluem o conceito do quadrotor, os princípios 

físicos do seu funcionamento, suas equações, as descrições e especificações dos 

componentes utilizados, a implementação do algoritmo de controle e, finalmente, as 

discussões de resultados obtidos.  

Segundo a modelagem matemática do quadrimotor de Munoz (2012), são feitas as 

seguintes considerações do sistema: é analisado como um corpo sólido o qual gira 



  

em 3D é modelado mediante a segunda lei de Newton e as equações de Euler- 

Lagrange, obtendo assim o sistema em função da geometria do quadrimotor, e os 

ângulos de Euler nos eixos correspondentes. 

2. OBJETIVO 

O grande objetivo da dupla é disponibilizar, através deste trabalho, um guia que 

possa servir de base para a pesquisa de outras equipes interessadas no tema, 

abordando de maneira simples e objetiva os conceitos necessários ao 

desenvolvimento de um quadrotor capaz de voar e preparado para receber o 

algoritmo de controle desejado.  

3. METODOLOGIA 

Foi construída uma aeronave não tripulada, como mostra a figura 1, que possui um 

sistema que envolve conceitos de robótica, de hardware e funções de softwares 

capazes de garantir elevada autonomia para as diversas missões, como: 

reconhecimento de ambiente hostil, mapeamento aéreo 3D, entregas, entre outras 

dezenas de aplicações, com a menor intervenção humana.  

 

 

 

 

  

 

Fig.1- Quadricoptero desenvolvido. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para a construção deste projeto foram utilizados os elementos que apresentaram 

melhores resultados de custo/beneficio como podemos observar através da 

disposição no figura 1 e na figura 2. Tem-se um Frame (corpo rígido de sustentação) 

de fibra de vidro por apresentar resistência e leveza; rotores do tipo Brushless CC, 

motores sem escovas de alto desempenho e grande confiabilidade; hélices de 



  

Nylon, apresentam rigidez e boa aerodinâmica; ESCs (Electronic Speed Controllers) 

Skywalker Quattro 25A, controlador eletrônico de velocidade para os motores, por ter 

a capacidade de controlar os quatro rotores simultaneamente; controle de radio 

frequência Turnigy 9x, com nove canais; FPV Radio Telemetria wireless Kit, 

possibilita a troca de dados com a estação terra; GPS módulo, para localização do 

quadricoptero em tempo real; uma placa Power Module, que faz a alimentação da 

ArduPilot Mega (APM) e o monitoramento da carga da bateria; bateria de Li-Po 5A; e 

a placa controladora APM 2.5.2, em que nela constam os sensores, acelerômetro, 

barômetro e giroscópio que se fazem necessários para o monitoramento do 

comportamento do Frame no ambiente. 

 

Fig.2- Diagrama de conexão dos componentes eletrônicos. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram feitos testes para assegurar autonomia e confiabilidade dos equipamentos, 

testes com motores, além de testes de estabilidade do Drone através do software 

Mission Planner, calibração dos sensores giroscópios, GPS, acelerômetros e Rádio 

Frequência. Também foram testados sensores ultrassônicos que apresentaram 

resultados satisfatórios em relação à medição de distância de obstáculos e 

autonomia de tempo de voo.  
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