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1. Resumo 
 O crescimento produtivo das empresas vem se elevando incessantemente. 
Junto a isso, a logística das mercadorias e matérias primas tem ganhado atenção nos 
últimos anos. A eficiência de máquinas e inovação tecnológica facilitou os problemas 
e transtornos do transporte.  Atualmente, os drones se destacam no ambiente 
empresarial como algo revolucionário. Dessa forma, temos como objetivo principal, a 
construção do projeto de um multirotor com garra eletromagnética, onde o mesmo 
busca atender novos paradigmas de aprendizados na área de Engenharia de 
Produção, além de satisfazer as necessidades de logística de pequenas cargas. 
Minuciosamente, o trabalho prescreverá o planejamento, estratégia e produção de 
todo o projeto. 

2. Introdução   
 O século XXI inicia-se exigindo do mundo e das empresas, uma forma mais 
rápida de desenvolver e entregar produtos e um serviço mais rápido por parte dos 
trabalhadores, o que originou a busca incessante por equipamentos tecnológicos que 
maximizassem a eficiência produtiva.   
  Conhecido popularmente como drone, o V.A.N.T. (veículo aéreo não tripulado) 
surgiu através de uma inovação tecnológica que modificou todo o conceito tradicional 
que se tinha sobre veículo aéreo. Criado na década de 60, o multirotor foi desenvolvido 
pela marinha dos EUA para a visão aérea do território de guerra. Com o crescimento 
tecnológico, o dispositivo foi aperfeiçoado para ser utilizado na captura de imagens, 
no geoprocessamento e na logística de mercadorias para empresas do setor público 
e privado.   
  A inovação no hexacóptero ZangPro-327 é a garra eletromagnética, que tem a 
função de aperfeiçoar as atividades realizadas pelo drone, carregando peso e 
inovando o setor logístico das industrias. Neste contexto o projeto do drone com garra 
eletromagnética, que apresenta a evolução do equipamento para a logística de 
mercadorias, deve solucionar problemas com demanda, otimizar o tempo, o custo do 
carregamento de cargas e a segurança no trabalho. 

3. Objetivos  
 O projeto tem como objetivo a construção de um drone, com interface metálica, 
através do acoplamento de uma garra metálica, cujo diferencial é conseguir carregar 



uma carga de pelo menos 1.000 gramas de uma distância mínima de 500 metros, 
através da transposição de carga, além de capturar imagens aéreas e se locomover 
com auxílio de sistema de navegação por satélite. 

4. Metodologia  

Desenvolvido inicialmente com um peso total de 2,630 quilogramas, o 
dispositivo se locomove utilizando motor de ultima geração e bateria com duração 
aproximada de 15 minutos. Capaz de voar a uma altura de 1,5m, carregando 500 
gramas de mercadorias através da adaptação da garra magnética. O protótipo foi 
criado com a finalidade de otimizar recursos, evitando a emissão de poluentes, gastos 
com combustíveis e funcionários, como acontece com as entregas tradicionais 
realizadas por automóveis.  
  A estrutura e estética do hexacóptero baseia-se a uma placa de estruturação 
que da rigidez ao multirotor, além de proporcionar a condução de eletricidade 
necessária aos componentes eletrônicos. O material que compõe o trem de pouso do 
drone é constituído por tubos e chapas de fibra de carbono. A garra eletromagnética 
foi desenvolvida com o objetivo de estabilizar o plano de voo do drone, devido a sua 
alta capacidade no sistema de carregamento de mercadorias e principalmente por sua 
estrutura ser leve, pesando cerca de 560 gramas no total. Todos os movimentos e 
informações de direção do aeromodelo são passados através do controle a partir de 
uma conexão via transmissores. Composto por seis motores da série Brushless, ao 
qual o núcleo da bobina permanece parado, enquanto toda a exterior gira, oferecendo 
uma maior durabilidade ao protótipo.   

 Figura 1: ZangPro-327 (PRÓPRIA, 2017) 

5. Desenvolvimento 

 Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, será introduzida uma câmera junto de 
um GPS, para melhor localização e mapeamento, proporcionando ao aeromodelo 



configuração de rotas ao levantar voo. Um aplicativo com funcionalidade em iPad, 
auxiliará na transição dos comandos dos trajetos para o Aeromodelo. Além disso, será 
requisitado o aumento da capacidade da carga levada pela garra eletromagnética, 
passando de 500 gramas para 1.000 gramas, o que proporcionará o aumento de 
objetos viáveis para transporte via drone. 

6. Resultados Preliminares 
 Durante a construção do projeto, algumas falhas e imperfeições foram 
encontradas. O voo em locais fechados ocasionam turbulências, devido à própria 
potência dos motores, além de estar vulnerável a eventuais interferências no sinal do 
GPS, afetando a estabilidade e controle do drone. Ademais, a dimensão da garra 
influencia negativamente na facilidade e agilidade das coletas de cargas, ao qual 
necessitam de pilotos devidamente treinados.   
  Dedicados ao desenvolvimento não apenas do projeto como também 
profissional, a atenção se sobressaiu nos detalhes minuciosos do processo produtivo. 
Logo, o projeto integrado do drone com garra eletromagnética, desperta na equipe a 
necessidade de conhecer e aprender novas tecnologias. 
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