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Resumo 

Os incêndios florestais são uma catástrofe presente em muitos locais do mundo. 

Inicialmente fez-se um estudo para conhecer o comportamento do fogo e respetivo 

combate. 

Avaliando os prós e contras dos meios de combate, já existentes, aos incêndios 

florestais, surgiram soluções alternativas aos mesmos. 

A ideia final deteve-se no projeto de construção de um UAV que fizesse a 

prevenção/rescaldo dos fogos. Ao longo do trabalho foram dimensionados todos os 

componentes, a mencionar: motores elétricos, variador de velocidade, placa de 

distribuição, baterias, controladores de voo, servomotores, hélices, motor de 

combustão interna, entre outros. 

Após a seleção de todos os componentes, a etapa seguinte foi a conceção da estrutura, 

tendo sido escolhido o perfil alar da asa e concebido um interior da fuselagem que 

permitisse o armazenamento para as duas bolas extintoras e outros compartimentos 

para os restantes componentes.  
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Abstract 

Wildfires are a catastrophic event, that take place in many locations around the world. 

Initially a study was made about the behaviour of wildfires and firefighting. 

Knowing the advantages and disadvantages of the methods on firefighting that already 

exist, new approaches were proposed. 

The idea of this project is a construction of a firefighting UAV capable to prevent the 

start of wildfires. All the components were chosen to accomplish this objective, in 

particular: electric motors, electronic speed control, power distribution, batteries, flight 

controller, servomotors, propellers, internal combustion engine, many others. 

After the selection of all parts, the next step was the design of the Drone fuselage. The 

wing profile was selected, and the interior of fuselage was design so that the Elide fire 

balls and the other components could be carried. 

  



v 
 

Agradecimentos 

A conclusão deste trabalho não poderia deixar para trás aqueles que para ela tanto 

contribuíram direta ou indiretamente. Assim, e em primeiro lugar, gostaria de agradecer 

ao Professor António Torres Marques, meu orientador, pelas sugestões indicadas 

durante a orientação e por toda a ajuda. 

Agradeço ao Engenheiro José Silva pela sua preciosa ajuda e ensinamentos relacionados 

com aeronaves e Drones, sem o qual não seria possível ultrapassar algumas das 

dificuldades sentidas. 

Deixo o meu agradecimento a todas as cooperações de bombeiros que me ajudaram a 

perceber outro ponto de vista relativamente aos incêndios florestais e às ideias que 

estavam numa fase embrionária, podendo ser desenvolvidas com outra perspetiva. 

Preciso de agradecer a dois Engenheiros Aeronáuticos da Força Aérea Portuguesa, o 

Engenheiro Carlos Eduardo Fialho e o Engenheiro Tiago Oliveira pelo auxílio que me 

deram numa fase mais complicada do trabalho. 

Finalmente, não posso deixar de agradecer pelo apoio incansável do meu namorado, 

Orlando Silva, e da minha família, principalmente à minha mãe, Dinora Moura, 

ajudaram-me a ultrapassar todas as etapas do trabalho.  



vi 
 

Acrónimos 

AVGAS – aviation gasoline - gasolina de aviação 

CPU – central processing unit – unidade central de processamento 

EEPROM - electrically erasable programmable read-only memory – memória 

programável, apagável eletricamente, de leitura apenas 

GPIO - General Purpose Input/Output - portas programáveis de entrada e saída de 

dados 

GPS – Global positioning system – sistema de posição global 

IMU - inercial measurement unit - Unidade de medição de inércia 

NACA - Nacional Advisery Committee for Aeronautics 

NM – número de motores 

PTPM – Peso total por motor 

PID - proporcional Integral Derivate – proporcional integral derivativo 

SRAM – static random access memory – memória estática de acesso aleatório 

RAM –random access memory – memória de acesso aleatório 

R/C – Radio controlo 

TWR – rácio entre impulsão e peso 

UAS – unmanned aircraft systems – Sistema de aeronave não tripulado 

UAV – unmanned aerial vehicles – veículo aéreo não tripulado 

VTOL – vertical take-off landing – descolagem e aterragem vertical  
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Símbolos 

KV - constante de velocidade do motor [rpm/V] 

ρ – massa específica [kg/m3] 

Var – Velocidade do ar [m/s] 

CL – coeficiente de sustentação [adimensional] 

CD – coeficiente de arrasto [adimensional] 

Ar – área de referência [m2] 

FL – força de arrasto [N] 

FD – força de sustentação [N] 

Re – Número de Reynolds [adimensional] 

D – Dimensão característica [m] 

μ – Viscosidade dinâmica [Pa/m2] 

F – Força [N] 

m – Massa [kg] 

a – Aceleração [m2/s] 

g – Aceleração gravítica [m2/s] 

Fthrust – força de impulsão provocada pela hélice [N] 

A – Área circular [m2] 

Δp – diferença de pressão [adimensional] 

Pt,e – pressão total à entrada do sistema [Pa] 

Pe – pressão estática à entrada do sistema [Pa] 

Pd,e – pressão dinâmica à entrada do sistema [N] 

Ve – velocidade do ar à entrada do sistema [m/s] 

Pt,s – pressão total à saída do sistema [Pa] 

Ps – pressão estática à saída do sistema [Pa] 

Pd,s – pressão dinâmica à saída do sistema [N] 

Vs – velocidade do ar à saída do sistema [m/s] 

Ftotal – força total [N] 

P – Potência [W] 
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V – Velocidade da aeronave [m/s] 

yt – metade da espessura do perfil [m] 

t – Espessura máxima expressa pela fração da corda [m] 

x – Coordenada cartesiana 

xe – coordenada cartesiana no eixo dos xx do extradorso 

ye – coordenada cartesiana no eixo dos yy do extradorso 

xi – coordenada cartesiana no eixo dos xx do intradorso 

yi – coordenada cartesiana no eixo dos yy do intradorsodorso 

m – Percentagem da máxima curvatura [%] 

p – Fração de 10 da distância da máxima curvatura a partir do bordo de ataque 

c – Comprimento da corda [m] 

mj – massa do componente i [kg] 

xj – coordenada dos componentes [m] 
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1. Introdução 

Portugal é um dos países da Europa com mais incêndios florestais e com maior área 

ardida. Estes fogos devem-se a uma conjugação de diversos fatores, nomeadamente 

causas que têm origem direta do fogo (chaminés), causas acidentais (disparos de 

caçadores), causas estruturais (alteração ao uso do solo), incendiarismo (piromania; 

vandalismo), causas naturais (faíscas da trovoada) e causas desconhecidas (após 

investigação permanece incógnito a causa do incêndio). 

  

Gráfico 1 - Área ardida de 1980 a 2016, em Espanha, França, Reino Unido, Itália e Portugal (PorData, 2018) 
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A floresta em Portugal é constituída, na sua maioria (cerca de 77%), por pinheiros 

(31,2%), eucaliptos (24,4%) e sobreiros (21,4%).1 Contudo, não se pode deixar de ter em 

consideração que uma grande parte das espécies plantadas em Portugal não são 

autóctones. Isto significa que grande parte destas espécies são plantadas por motivos 

meramente financeiro. Estas espécies são uma das causas dos vastos incêndios em 

Portugal, que aumentam a poluição ambiental, pois estes libertam uma grande 

quantidade de dióxido de carbono provocando o crescimento do aquecimento global. 

                                                        
1 (Observador, 2018) 

Gráfico 2 - Quantidade de incêndios florestais de 1980 a 2016, em Espanha, França, Reino Unido, Itália e Portugal (PorData, 2018) 
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1.1. Fatores dendrocaustológicos 

1.1.1. Combustível 

O principal combustível que alimenta o fogo é a vegetação existente na floresta. Esta 

vegetação pode ser de combustão rápida ou lenta, dependendo essencialmente da 

quantidade de água existente nas plantas, bem como da sua dimensão. Assim sendo, 

plantas com menor humidade e/ou com diâmetros mais finos ardem com mais 

facilidade e mais rapidamente do que a vegetação que contém maior quantidade de 

água e/ou com diâmetros maiores. O que acontece com a flora e o seu conteúdo de 

água deve-se sobretudo à energia necessária para que haja ignição, ou seja, a água é um 

retardador natural da chama. Portanto, se as plantas têm maior percentagem de água, 

o tempo que demora até queimar é bastante superior às plantas que têm menor 

percentagem de água, quanto menor a humidade presente na vegetação, mais fácil será 

a sua propagação. 

É de salientar a importância da limpeza da mata, pois o alastramento do fogo será 

dificultado se a floresta for mais limpa. A propagação poderá ser feita de duas formas, 

na horizontal (ao nível do solo) e/ou na vertical (superior ao solo). Se houver 

descontinuidades ao nível do solo o fogo não terá combustível para se propagar. Por 

outro lado, é possível, também, que haja alastramento vertical ao longo das árvores e 

suas copas. Por isso, toda vegetação seca/morta deverá ser eliminada. 

1.1.2. Comportamento dos incêndios 

Uma das grandes preocupações dos bombeiros detém-se no comportamento dos 

incêndios que depende de vários fatores: a altitude, exposição da encosta ao sol, formas 

do relevo e o declive.  A altitude tem influência na quantidade de água presente na 

vegetação. A título de exemplo, num cume, numa época com poucas chuvas, a água 

começa a rarear, por isso, a percentagem de água nas plantas é menor. A encosta que 

se encontra exposta ao sol tem maior temperatura e, por isso, a propagação do incêndio 

tem tendência a ser maior. As formas do relevo como encostas e depressões do terreno 
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podem criar vento e microclimas que alteram o comportamento do fogo. A velocidade 

de propagação aumenta com o declive. O declive tem influência, também, nos acessos 

de bombeiros e viaturas, no quadro seguinte permite elucidar da relação do declive com 

os acessos. 

O vento é um fator que influência o comportamento do incêndio. A direção do vento 

depende diretamente da diferença de pressões em pontos diferentes e das correntes 

de convecção. Este varia com altura do dia, com as formas do relevo e com local 

geográfico. Por exemplo: as brisas dos vales e das montanhas; e brisas de costa 

(marítima e terrestre). As primeiras ocorrem no interior do continente/ilha, e têm como 

principal característica as diferenças de temperatura. De manhã, a temperatura do solo 

tende a aumentar e o vento tem direção vertical, inicialmente, e depois ao longo da 

encosta, tem como nome brisa de vale. À noite o efeito é contrário, tem como nome 

brisa de montanha, o ar desce ao longo da encosta devido à diminuição da temperatura 

do solo. As brisas de costa têm como principal característica a diferença de pressão e de 

temperaturas. Durante o início do dia/tarde a temperatura em terra vai aumentando, o 

que leva a uma diminuição da pressão, por conseguinte, o vento tem como sentido mar-

terra. Pela mesma ordem de ideias, no final da tarde/noite, a temperatura diminui em 

terra, aumenta a pressão e a brisa tem como direção terra - mar. 

  

Tabela 1 - Acessos de acordo com o declive (Luciano Lourenço, 2006) 
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1.1.3. Combustão e incêndio 

O incêndio florestal tem como origem uma combustão que não é controlada. A 

combustão é uma reação exotérmica de uma substância combustível (vegetação seca) 

com um comburente (oxigénio), geralmente acompanhada de uma emissão de chama. 

A ilustração do início da combustão é universalmente conhecida como “triângulo do 

fogo”, para que ocorra a combustão é necessário combustível, comburente e calor. O 

calor transmite-se através da convecção (o ar quente sobe), por radiação do sol ou da 

chama e por condução da chama entre sólidos. Após o início da chama surge a 

combustão autossustentada, a sua ilustração tem como nome “tetraedro do fogo”, que 

tem como adição, relativamente ao “triângulo do fogo”, a reação química em cadeia. 

Para terminar com um incêndio é necessário quebrar um dos lados do tetraedro. 

O incêndio florestal divide-se em três partes distintas:  frente principal ou cabeça que é 

a zona onde o fogo se propaga com maior intensidade; retaguarda ou cauda, é a zona 

oposta à frente principal; e, por fim, os flancos são as partes laterais que se situam entre 

a frente e a retaguarda, o flanco direito encontra-se à direita do sentido de progressão 

do fogo e o flanco esquerdo do lado esquerdo da progressão do fogo. Existem outras 

partes do incêndio que devem ser conhecidas para melhor compreensão entre 

bombeiros no combate aos incêndios: dedo é uma saliência do fogo; ilha é uma parte 

de terra que não foi atingida pelo fogo no seu interior do incêndio; bolsa é a depressão 

que não foi atingida pelo fogo e que provém do dedo; e o foco secundário que é um 

Figura 1 - Triângulo e Tetraedro do fogo (Gestão de Segurança Privada, 2018) 
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ponto exterior onde se iniciou um novo foco de incêndio. A propagação do incêndio 

pode ser feita de dois modos diferentes: através da direção do vento, é facilmente 

identificável a direção de progressão da chama; e através das correntes de convecção, 

neste caso não é possível identificar rápida e facilmente os flancos, a frente e a 

retaguarda. A propagação através dos combustíveis pode ser feita de quatro modos 

distintos: incêndio de superfície, a chama propaga-se junto ao solo através da vegetação 

rasteira; incêndio de copas, as chamas atingem as camadas mais altas das árvores 

(copas) e propaga-se de copa em copa; incêndio subterrâneo, propaga-se através das 

raízes; e, por fim, incêndio de projeção que é feito através de projeções de material 

incandescente proveniente do fogo. 

1.2. Meios e equipamentos de extinção 

Os agentes extintores que são usados em Portugal são a água, os retardantes e a terra. 

Todos têm vantagens e desvantagens: 

• a água suprime o oxigénio, é eficaz e rápido, é uma substância escassa, difícil de 

transportar e insuficiente para dominar na totalidade o incêndio; 

• Os espumíferos são retardantes colocados na água, havendo dois tipos: 

o De curta duração, isto é, só duram enquanto a água não se evaporar na 

sua totalidade, aumentam a eficácia da água e são à base de fosfatos. 

o As caldas compostas por sulfato e fosfato de amónio, normalmente 

aplicado nos meios aéreos, têm como função inibir a emanação de gases 

e são de longa duração não dependem da evaporação da água, ou seja, 

continuam a desempenhar a sua função, mesmo que não existam 

moléculas de água.  

• a terra funciona como abafamento do oxigénio, porque sem comburente não 

há propagação da chama e diminui a temperatura do ambiente do fogo. Um 

arremesso de terra pode extinguir até dois metros de linha de chamas. 
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1.2.1. Meios terrestres 

No combate aos incêndios por meio terrestre existem alguns tipos de veículos usados, 

divididos em duas categorias: os veículos de socorro e combate a incêndios e os veículos 

de apoio ao abastecimento dos veículos de combate, nas seguintes tabelas será possível 

visualizar os diferentes veículos de cada categoria, bem como as suas características. 

Para incêndios de grandes dimensões são dispensados outro tipo de veículos, como 

veículos de comando tático, veículos de comando e comunicações e veículos de gestão 

estratégicas e operações. Para além dos veículos normais de combate aos incêndios, é 

possível ter no local máquinas de limpeza e criação de faixas de contenção como 

tratores de grade de disco e máquinas de rasto com lâmina. É de salientar que estes 

tipos de veículos são operados por pessoas que não os bombeiros. Os veículos normais 

ao combate dos incêndios necessitam de manutenção e verificação diária do estado de 

prontidão dos veículos. 

  

Tabela 2 - Características dos veículos de combate aos incêndios (Luciano Lourenço, 2006) 

Tabela 3 - Características dos veículos de apoio (Luciano Lourenço, 2006) 
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1.2.2. Meios aéreos 

Os meios aéreos são complementos aos meios terrestres, servem para diminuir chamas 

para que, posteriormente, no solo o incêndio seja extinguido. Em Portugal, existem 

inúmeros meios aéreos: helicópteros de avaliação e de coordenação; helicópteros 

bombardeiros ligeiros (<1000L), médios (1000-25000L) e pesados (>25000L); 

helicópteros de socorro e assistência; aviões de reconhecimento e coordenação; e 

aerotanques ligeiros (1800-2800L), médios (2800-4000L) e pesados (>4000L). Os meios 

aéreos dividem-se em 3 tipos de classificação: meios de primeira intervenção para 

incêndios de pequena dimensão ou nascentes; meios de segunda intervenção que são 

acionados quando os incêndios já não são nascentes ou de pequena dimensão; e meios 

de reforço, acionados, em situações especiais, pelo comandante de operações. 

1.3. Operações de extinção 

1.3.1. Métodos de combate 

Cada incêndio tem as suas particularidades, os métodos utilizados podem ser diferentes 

consoante as suas características. Assim sendo, divide-se esta categoria em três tipos de 

métodos: direto, indireto e combinado. 

O método direto é uma tática ofensiva, isto é, ataque direto às chamas, de preferência 

na frente principal do incêndio, o que nem sempre é possível e, por esse motivo, o 

ataque terá que ser feito na retaguarda ou no flanco, diminuindo a cabeça e/ou 

“empurrando” as chamas para um local mais conveniente para combater o incêndio 

mais rapidamente. 

O método indireto é utilizado caso o método direto não seja, de todo, possível. Consiste 

na limitação do fogo num espaço confinado através de faixas de contenção, quer sejam 

construídas por equipas especializadas, quer por faixas já existentes, como por exemplo 

estradas. Estas faixas podem ser consolidadas com água e retardantes (espumíferos ou 

caldas). 
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O método combinado, como o próprio nome indica é a combinação dos dois métodos, 

anteriormente mencionados, na mesma frente. 

Assim, para incêndios de pequenas dimensões o método direto é bastante eficaz. Para 

deter o progresso do incêndio aplica-se o método indireto, sendo que num mesmo 

incêndio podem empregar-se os três métodos. 

Os meios aéreos também recorrem a métodos diretos (diretamente na frente do 

incêndio) e indiretos (faixas químicas de contenção). A eficácia aumenta quando a 

distância entre o incêndio e o reabastecimento é menor, o relevo não é acentuado, a 

velocidade do vento diminui e o combustível é rasteiro. As limitações dos meios aéreos 

têm dificuldades: 

• Na passagem em vales estreitos; 

• Com velocidades do vento superiores a 40 km/h (elevada turbulência); 

• Visão afetada pelo sol no amanhecer, no entardecer e na floresta densa e alta; 

• Existência de fumo de maior densidade; 

• De noite que é impossível recorrer a este tipo de meios, em Portugal, noutros 

países existem meios que o permitem.  

1.3.2. Atuação da água 

O modo como se aciona a agulheta difere dependendo do objetivo a cumprir, isto é, se 

a água sair da mangueira-agulheta em forma de jato, o alcance é muito superior se o 

conjunto mangueira-ampulheta libertar a água pulverizada. No entanto, no que toca a 

eficácia na extinção, a água pulverizada é melhor, porque cobre uma área maior. Em 

ambas as situações, a água tem que ser apontada para a base da chama, oscilando a 

mangueira e cobrindo uma maior área. 
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Figura 3 - Água saída em jato (Jornal Correio da Manhã, 2018) 

Figura 2 - Água pulverizada (KTUU, 2018) 
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1.3.3. Material de sapador, máquinas e tratores 

A equipa dos sapadores ajuda, também, a combater as chamas com material que não 

seja a água, podem recorrer à terra ou areia, batimento das chamas, corte ou desbaste 

de vegetação que deve ser feito antes da chegada do incêndio e abertura manual de 

faixas de contenção. A terra ou areia é eficaz numa chama de menor intensidade, pode 

ser utilizado a grandes distâncias, de modo a que o calor não interfira com o sapador, 

sendo o único equipamento necessário a pá. O batimento nas chamas é um processo 

bastante simples, serve apenas para fogos de pequenas proporções. As máquinas e os 

tratores são utilizados quando o volume de trabalho é muito elevado e o tempo é 

escasso. 

1.4. Rescaldo 

O rescaldo é o período a seguir à extinção do incêndio e, no qual, podem existir 

reacendimentos, por isso é um período em que todos os sentidos estão em alerta. 

Durante esse espaço de tempo é preciso: 

• eliminar os focos que ainda estão em atividade dentro da área ardida; 

• se possível construir e/ou reforçar faixas de contenção; 

• consolidar essas faixas com água e retardantes. 2 

  

                                                        
2 (Luciano Lourenço, 2006) 
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2. Benchmarking 

Para além dos meios existentes e mencionados anteriormente existem algumas 

inovações realizadas por empresas estrangeiras. 

2.1. Aerones Fire Fighting Drone 

Este produto é um Drone que foi introduzido pela empresa Aerones LTD. Ao contrário 

dos Drones convencionais, esta tecnologia consegue atingir alturas máximas entre os 

300 e os 400 m, substituindo as escadas dos bombeiros no combate a incêndios urbanos 

e tem duas ligações a um carro dos bombeiros. Uma das ligações é elétrica e tem como 

função captar energia para que os motores nunca deixem de funcionar. A outra é a 

ligação ao tanque de água, e, portanto, a mangueira que serve para extinguir o incêndio. 

Aerones Fire Fighting Drone pesa 55 kg e tem 3 m de comprimento e de largura. Este 

Drone foi projetado para alcançar áreas que seriam impossíveis de serem alcançadas, 

por meios terrestres. No combate, este produto consegue lançar água ou espuma 

extintora com um caudal de 100 l/min, com uma pressão máxima de 20 MPa. Na sua 

generalidade os Drones são frágeis, no entanto este é diferente, pois consegue salvar e 

recolher pessoas cujo a massa seja inferior a 145 kg e consegue evitar obstáculos. Além 

disto, o Drone é usado para propósitos de limpeza e manutenção de estruturas de 

elevada altitude. 3 

                                                        
3 (Youtube, 2018) 

Figura 4 - Drone - Aerones Fire Fighting (We Talk UAV, 2018) 



13 
 

2.2. Bombardeiro 

Estes tipos de aeronaves são aqueles que normalmente são destacadas para incêndios 

de grande escala numa região de floresta. Um exemplo é o bombardeiro CL-415 que é 

um avião anfíbio, criado no Canadá, pela empresa Canadair Bombardier Aerospace, 

construído com o objetivo de ser um bombardeiro para combate aéreo aos incêndios. 

O CL-415 é um dos melhores na sua categoria pois em apenas 12 s consegue recolher 

até 6140 L de água que pode ser misturada com químicos retardantes se necessário. 

Para além disso, consegue despejar o seu conteúdo sobre o incêndio a altas velocidades. 

Este bombardeiro tem um sistema de despejo de água que consiste em quatro tanques 

e quatros aberturas independentes. 

O Canadair é pilotado por 2 pessoas e pode levar até 9 passageiros. Em 1994 foram 

entregues 95 unidades em todo o mundo, tendo 7 unidades sido destruídas em 

acidentes. Na Europa existem 44 Canadair C-415, Portugal não possui nenhum. 4 

                                                        
4 (Youtube, 2018) 

Figura 5 - Bombardeiro - CL-415 (We Make it Work B.V., 2018) 
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2.3. Sikorsky S-64 Skycrane 

Este é um outro exemplo de uma aeronave de combate aos incêndios. Trata-se de um 

helicóptero americano, bimotor. O Sikorsky S-64 está equipado com um tanque com 

capacidade de 10000 L, consegue abastecer essa quantidade de água em 45 s e extinguir 

fogos em regiões florestais. Foi criado e produzido nos Estados Unidos da América, é 

pilotado por 2 pessoas e mais um terceiro elemento que vai na retaguarda do 

helicóptero, podendo levar até 5 pessoas. Na europa, só existem Sikorsky S-64 Skycrane 

em Itália, todos os restantes modelos que foram produzidos estão presentes na Coreia 

do Sul e nos Estados Unidos das América. 5 

  

                                                        
5 (Youtube, 2018) 

Figura 6 - Helicóptero - Sikorsky S-64 (PictAero, 2018) 
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2.4. Fire Fighting Robot 

As máquinas automatizadas/radio-comandadas são ótimas opções porque podem fazer 

as tarefas mais perigosas sem que sejam postas em risco vidas humanas, como por 

exemplo fazer o trabalho de um bombeiro. Devido a este facto a empresa Wien’s tech 

company criou um robot à prova de explosão e que combate os incêndios, controlados 

remotamente por operadores humanos. Esta máquina consegue projetar água a uma 

distância até 85 m e está equipada com sensores térmicos infravermelhos que 

funcionam como identificação térmica de um operador humano. Devido à necessidade 

de combate aos fogos, estes aparelhos conseguem subir e trepar muitos obstáculos e 

têm uma boa capacidade de carga (conseguem suportar o peso equivalente a 2 pessoas). 

Pode ainda trabalhar em equipa para uma maior eficácia. Esta combinação elimina o 

problema do fumo e dos gases tóxicos e reduz a intensidade do incêndio, permitindo 

que os bombeiros e as equipas de resgate prossigam com maior segurança.
 6 

2.5. Bola extintora de incêndios 

Esta bola é uma esfera compacta que consegue extinguir o fogo. Apenas se lança a 

esfera para as chamas, que, numa pequena explosão, extingue o fogo. As bolas 

extintoras são, de facto, muito rápidas na extinção do fogo (necessitam somente de 3 

                                                        
6 (Youtube, 2018) 

Figura 7 - Fire Fighting Robot (Wein's Tech, 2018) 
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segundos). O seu princípio de funcionamento é muito simples: como é composto por 

um material de combustão, quando arde espalha um pó químico extintor que para o 

fornecimento de oxigénio. Não é prejudicial para as pessoas nem para o ambiente, não 

é corrosivo para os elementos eletrónicos nem para os mecânicos, terminando o fogo 

muito rapidamente. Este tipo de extinção está a ganhar muita popularidade nas zonas 

residenciais e comerciais, pois estas bolas são leves (cerca de 2 kg), fáceis de usar, com 

vida útil longa e requerem pouca manutenção. Elas podem ser usadas em qualquer tipo 

de fogo e não é necessária formação para ser utilizada.7 

A empresa Elidefire® foi contactada com o propósito de conhecer as suas características 

de ativação e reações com a queda. A bola extintora suporta quedas de 2.5 m sem 

comprometer o seu funcionamento. 

  

                                                        
7 (Youtube, 2018) 

Figura 8 - Bola extintora - ElideFire (Elide Fire, 2018) 
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2.6. LUF-60 

Uma máquina controlada remotamente, à semelhança da Fire Fighting robot, que serve 

como material de suporte. Consegue limpar o caminho até uma distância de 300 m, 

incorporando um ventilador de alta pressão e um feixe de água pulverizada. Esta 

máquina robusta tem controlos manuais adicionais no caso duma falha elétrica do 

sistema. A LUF-60 é perfeita para operações mais complexas e em espaços confinados, 

como armazéns e espaços subterrâneos. Assim, tem o bombeamento de corrente ou 

pulverizada, rotação de 360˚, canhões de água em alumínio fundido, com um caudal de 

saída da água de 1800 l/min e 1 MPa de pressão. Esta máquina recebe 

aproximadamente 73550 W, de um motor robusto de diesel e todos os componentes 

são acessíveis e de fácil manutenção. 8 

 

                                                        
8 (Youtube, 2018) 

Figura 9 - Robot - LUF-60 (LUF fire-fighter, 2018) 
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3. Brainstorming 

Com a informação recolhida sobre o combate aos incêndios florestais e sobre os 

equipamentos que já existem, surgiram três ideias que poderiam ser úteis na ajuda ao 

combate, vigilância ou rescaldo dos fogos florestais, nomeadamente: 

1. Uma Hoverbike que conseguisse sobrevoar as chamas a uma altitude mais baixa 

do que os aviões ou helicópteros;  

2. Um Fire Fighting Robot semelhante ao descrito anteriormente, com 

particularidades diferentes, como poder vencer os obstáculos na floresta, ou 

material diferente, mais resistente ao fogo, pois iria ser uma ajuda na frente do 

fogo. A água seria transportada por uma mangueira com o auxílio de um veículo 

de apoio; 

3. Um Drone com características de supervisionamento e capacidade de carga para 

o transporte/auxílio. 

3.1. Drones 

Os Drones são aeronaves que não necessitam de tripulação para serem pilotados – UAV 

(unmanned aerial vehicles – veículo aéreo não tripulado) ou UAS (unmanned aircraft 

systems – sistema de aeronave não tripulado). Assim, um Drone é um veículo aéreo que 

pode ser controlado remotamente ou de forma autónoma, seguindo planos de voo e 

usando GPS. 9 

O desenvolvimento dos UAV começou ao longo da primeira Guerra Mundial. Foi criado 

um torpedo que se guiava sem piloto e que explodia num tempo pré-definido. Mais 

desenvolvimentos surgiram na segunda Guerra Mundial, UAV usados para treino de 

artilharia antiaéreo e para missões de ataque aéreo. Depois desta guerra, a companhia 

de Beechcraft emergiu com um modelo para a marinha americana em 1955 que não era 

mais do que um avião controlado remotamente, usado até à Guerra do Vietnam.10 A 

                                                        
9 (Techtarget, 2018) 
10 (Taylor, 1977) 
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força aérea americana com receio de perder pilotos em terrenos hostis, desenvolveu 

em 1964 mais modelos de Drones. 11  De 1967 a 1970 foram introduzidas câmaras nos 

Drones para missões de reconhecimento de terreno na Guerra do Desgaste.12 Durante 

a Guerra do Yom Kippur, Israel teve problemas num dos seus caças. Como resultado, 

Israel desenvolveu o primeiro UAV com vigilância em tempo real.13 A partir dessa data 

o interesse da força militar norte americana pelos UAVs aumentou e foram 

desenvolvidos vários modelos para diferentes propósitos. 

Os Drones na sua maioria são quadricópteros. Os quadricópteros começam a existir a 

partir dos anos 20 do século XX, por um engenheiro francês chamado Étienne 

Oehmichen. O seu modelo consistia num motor e 4 rotores. Para a época era uma 

aeronave muito estável, realizou mais de 1000 voos e foi usado na US Air Force Project.14 

Em 1956, Dr. George e Ivan Jerome construíram o primeiro quadricóptero que variava a 

propulsão das 4 hélices, com elas era possível controlar o balanço, a inclinação 

longitudinal e a guinagem, mas dado todos estes controlos, era muito complicado ao 

piloto controlar a propulsão de todas as hélices, sendo por isso um quadricóptero muito 

instável.15 Hoje em dia existem muitos Drones de vários tamanhos e feitios que, em 

relação aos primogénitos, são muito mais baratos, leves e usam controlo elétrico 

avançado para o seu voo. Usam 4 motores, com 4 hélices que criam propulsão que 

proporciona à aeronave a sua ascensão. Duas hélices giram no sentido dos ponteiros 

dos relógios, as outras duas giram no sentido contrário, isto faz com que o momento 

gerado pelas duas primeiras hélices seja anulado pelas outras hélices. Para controlar o 

balanço, inclinação longitudinal e guinagem os motores que controlam cada uma destas 

hélices vão ter uma velocidade de rotação diferente entre eles. Assim, para levantar voo 

todas as hélices têm de ter a mesma velocidade de rotação; para fazer uma rotação 

sobre si mesmo, duas hélices paralelas trabalham a uma velocidade superior às outras 

duas. Na próxima figura é possível verificar todos os movimentos realizáveis pelos 

Drones e respetivas velocidades das hélices. 

                                                        
11 (Wagner, 1982) 
12 (Israeli Fortifications of the October War 1973) 
13 (Blum, 2003) 
14 (Flight , 1924) 
15 (The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP, 2007) 



20 
 

O que acabou por evoluir desde o primeiro quadricóptero foi a tecnologia na automação 

e a microeletrónica, pois é possível controlar todos os movimentos realizáveis pelo 

Drone, sendo que anteriormente cada motor era controlado individualmente, o que 

dificultava bastante essa tarefa. Atualmente existem inúmeras variáveis para diferentes 

propósitos. 

3.1.1. CW-10 

Este modelo é um VTOL (vertical take-off and landing – descolagem e aterragem 

vertical) de asa fixa, criado e desenvolvido por Chengdu JOUAV. Devido a estas 

características, adota um modelo híbrido que para descolar funciona como um VTOL, 

mas consegue permutar para modo de voo de asa fixa quando atinge a estabilidade 

necessária deixando de utilizar alguns dos seus motores. O tamanho dele é de 2.6 m por 

1.6 m, com 1.5h de autonomia, atinge velocidades máximas de 30 m/s e pode 

transportar até 6 kg de carga. O CW-10 pode ser utilizado em trabalhos mais pesados 

onde Drones de multirotor não conseguem cobrir, como por exemplo: inspeção aos 

Figura 10 - Movimentos realizáveis pelo Drone 
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fogos, vigilância urbana, entre outros. A vantagem de ser um VTOL é a possibilidade de 

poder levantar voo em qualquer local, sem ter uma pista de decolagem.16 

 

3.1.2. WingtraOne 

Este modelo, tal como o anterior, é um VTOL de asa fixa, consegue descolar e aterrar 

em espaços de pequena dimensão, como, por exemplo, 2m x 2m. O WingtraOne tem 

como função principal o mapeamento e topografia de terreno. O tamanho da asa é de 

125 cm, pesa, sem carga útil, 3.7 kg e tem de carga útil 0.800 kg. A sua autonomia é de 

55 minutos, atinge velocidade de cruzeiro de 16 m/s e pode atingir até 8 m/s na 

aterragem. Aos 120 m de altura, o WingtraOne pode cobrir uma área de vigilância de 

320 ha (3.2x106). A área máxima que consegue cobrir é de 45 Km2. É controlado por 

tablet Android e por um comando.17 

                                                        
16 (JOUAV, 2018) 
17 (Wingtra, 2018) 

Figura 11 - Drone - CW-10 (JOUAV, 2018) 

Figura 12 - Drone – WingtraOne (PX4 autopilot, 2018) 
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3.1.3. Albatross UAV 

Este modelo é um Drone de asa fixa, no qual a descolagem é feita na horizontal e 

necessita de uma pista quer para a descolagem quer para a aterragem. O Drone é 

completamente autónomo, apenas necessita do software para delinear a sua rota e 

definir a respetiva função. Foi idealizado para agricultura de precisão e para gestão de 

ativos de segurança e vigilância. Consegue voar até 4 h, suporta uma carga útil adicional 

de 4.4 kg e pode atingir velocidades de 40 m/s. O Albatross UAV tem uma cauda com 

um formato de V invertido, pois aumenta a estabilidade em voltas apertadas e em 

ventos cruzados, por isso é ideal para trabalhos em ambiente mais hostis.18 

3.1.2. Kestrel 

Este modelo pertence à Autel Robotics é um modelo de asa fixa VTOL. O comprimento 

das asas é de 3.5 m e o comprimento do Drone é de 4.5 m. O Kestrel foi construído para 

ser utilizado em algumas funcionalidades, nomeadamente na agricultura, em assistência 

pôs-desastres, mapeamento, vigilância e levantamento topográfico. O intervalo de 

velocidades de funcionamento do Drone é 65 km/h a 130 km/m, tem uma autonomia 

de 2h e suporta uma carga útil de 2.5 kg.19 

                                                        
18 (Applied Aeronautics, 2018) 
19 (Nautic Expo, 2018) 

Figura 13 - Drone - Albatross UAV (Applied Aeronautics, 2018) 
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3.2. Hoverbike 

Um Hoverbike assemelha-se a um Drone, mas com funcionalidade de um veículo de 

transporte de passageiros. Esta é ainda uma ideia que está a ser trabalhada e poucas 

empresas conseguiram obter um protótipo funcional. 

3.2.1. Scorpion 3 

Uma dessas empresas é a Hoversurf, empresa americana, que concebeu o Scorpion 3, 

composto por um corpo de fibra de carbono e uma boa ergonomia no assento do piloto 

que permite o seu conforto a qualquer altura. As dimensões do Scorpion 3 permitem a 

descolagem num qualquer local de estacionamento. O seu peso é de 114 kg limitado por 

lei, sendo que ao reduzir o peso da caixilharia é possível instalar bateria com maior 

autonomia. A altitude de segurança, fornecida pela Hoversurf, é de 5m a partir do chão, 

mas é possível ao piloto ajustar a altitude máxima que pretende para o seu próprio 

Figura 14 - Drone – Kestrel (Nautic Expo, 2018) 
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conforto. A velocidade máxima desta Hoverbike está limitada legalmente para 

96km/h.20 

3.2.2. Malloy Aeronautics 

A Malloy Aeronautics é uma empresa sediada em Inglaterra perto de Londres que 

também está a projetar uma Hoverbike, com um design diferente da Scorpion 3. Esta 

Hoverbike tem algumas funcionalidades diferentes, pode funcionar como Drone, o que 

lhe permite fazer entregas de equipamentos pesados, pessoas, comida entre outros 

sobre edifícios, rios ou montanhas. É completamente automatizado de ponto a ponto. 

Este veículo pode suportar um peso de até 130 kg, com velocidade máxima de 96 Km/h, 

atinge alturas até 3 Km e inclui uma proteção para as hélices. A Hoverbike contruída por 

esta empresa é económica, multiusos, sem riscos de sobreaquecimento e custo inicial 

baixo.21 

                                                        
20 (Hover surf, 2018) 
21 (Hover Bike, 2018) 

Figura 15 - Hoverbike - Scorpion 3 (Ride Shark, 2018) 

Figura 16 - Hoverbike – Malloy Aeronautics (Hover Bike, 2018) 
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3.2.3. Aero-X 

Outra empresa que projetou uma Hoverbike foi a Aerofex. A Aero-X pode atingir 

velocidades até 75 Km/h a uma altitude de 3 m. Tal como os outros modelos, a Aero-X 

tem como função o transporte de passageiros e pode ser usado na vigilância, procura e 

resgate, patrulha, agricultura, transporte rural, entre outros. Este modelo tem 

capacidade para dois passageiros, com capacidade de carga de 140 kg e uma autonomia 

de 85 minutos. O corpo é composto por compósito de fibra de carbono.22 

A ideia inicial do projeto seria conceber uma Hoverbike com características semelhantes 

às apresentadas por estas empresas, com particularidades de ser compatível com o 

combate aos incêndios florestais. A Hoverbike teria de ser fabricada com materiais 

resistentes ao calor, com um mecanismo que permitisse o piloto apagar as chamas na 

sua base, com uma autonomia que permitisse o retorno do piloto sem que a sua 

segurança não fosse posta em causa. 

                                                        
22 (Aerofex, 2018) 

Figura 17 - Hoverbike - Aero-X (Aerofex, 2018) 
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4. Objetivos 

Tendo em consideração toda a informação retirada dos métodos de combate aos 

incêndios e das respetivas soluções existentes e/ou propostas, pretende-se: 

• Projetar uma aeronave que auxilie o combate aos incêndios; 

• Reduzir ao máximo o peso da estrutura; 

• Ter uma autonomia de voo para que seja possível estar em funcionamento pelo 

menos duas horas; 

• Capacidade de carga para transportar câmaras, sensores e/ou bolas extintoras; 

• Resistência térmica relativamente ao material da carcaça. 

4.1. Motivação 

Em Portugal, existem muitos incêndios florestais, muitos deles poderiam ser evitados 

preventivamente. A realização deste trabalho de projeto revelou-se uma oportunidade 

de desenvolver uma máquina que permitisse ajudar os bombeiros de Portugal e do resto 

mundo, pensando em formas eficazes de combater os incêndios florestais. 

4.2. Metodologia 

Um projeto de construção mecânica é processo de várias etapas e iterações que foram 

realizadas para alcançar as metas estabelecidas: 

1. Revisão de literatura – foi recolhida e analisada informação relativa ao combate 

de incêndios, avaliando todos os meios existentes; 

2. Benchmarking e brainstorming – procurou-se descobrir outros meios que 

pudessem ser eficazes com a extinção de incêndios, para além daqueles 

utilizados pelos bombeiros; realizou-se uma lista de ideias para o auxílio do 

combate aos fogos e analisou-se cada uma delas, escolhendo, por fim, um 

produto que pudesse ser desenvolvido; 
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3. Projeto – após a seleção do projeto foi necessário fazer considerações de 

projeto, de produção e de forma, desenvolver e dimensionar todos os 

componentes pertencentes ao conjunto. 
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5. Projeto 

Inquiriram-se várias cooperativas de bombeiros voluntários, particularmente a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto, Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Mamede Infesta, Bombeiros Voluntários 

de Pedrouços, Bombeiros Voluntários de Ermesinde e Bombeiros Voluntários de 

Valongo, o que inqueria qual a maior dificuldade que os bombeiros enfrentam num 

incêndio e a viabilidade de cada uma das ideias anteriormente referidas. 

Relativamente à primeira pergunta, todos os comandantes das unidades convergiram 

para a mesma resposta: as maiores dificuldades que enfrentam são as condições 

meteorológicas que influenciam o comportamento do fogo, condições do terreno e 

respetiva acessibilidade, quer por causa da alta vegetação, quer pelo declive e as altas 

temperaturas perto das chamas. Quanto à viabilidade das ideias propostas todos 

concordaram que a Hoverbike era completamente impraticável, tendo em conta que 

colocaria em risco vidas humanas por causa das correntes de convecção e também as 

elevadas temperaturas existentes no local. 

O Fire Fighting Robot é também pouco viável, pelos seguintes fatores: 

• A densa vegetação impossibilitaria que a máquina ultrapassasse os obstáculos 

maiores; 

• Aquando de declives mais acentuados, o tamanho da mangueira que une a 

máquina aos tanques será elevada o que, por sua vez, provoca perda de carga, 

ou seja, perda de pressão no combate aos fogos. 
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O Drone poderia surgir em três momentos diferentes do incêndio (antes, durante e 

após), o que leva a características diferentes para cada etapa. Na seguinte imagem é 

possível observar as três opções possíveis: 

Um Drone para o ataque direto teria algumas funcionalidades específicas para o 

combate de incêndios, como câmaras para vigiar a progressão do fogo e um tanque de 

água ou de um outro qualquer elemento extintor. A maior parte dos incêndios florestais 

têm quilómetros de extensão. Estes fatores pressupõem que a carga útil tenha que ser 

elevada o suficiente para a extinção do fogo o que se traduz em alguns problemas de 

projeto, nomeadamente no tamanho e na autonomia. O Drone teria de ter um 

comprimento elevado para que pudesse transportar grandes quantidades de elementos 

extintores. Isso resultaria em ter motores com maior capacidade do que um Drone 

comercial. Um grande problema dos Drones, em geral, está relacionado com a duração 

da bateria, pois têm uma relação duração/peso desvantajosa. O mesmo acontece com 

esta solução, pois a carga a transportar seria elevada o que prejudica a sua autonomia. 

Tendo em consideração este fator, Drone teria de ser de menores dimensões e, por 

consequente, teria de fazer reposição de elemento extintor constantemente. 

A vigia e o rescaldo teriam funcionalidades semelhantes, pois ambos teriam 

equipamentos de vigilância (térmica), uma pequena quantidade de elementos 

extintores e um comprimento que permitisse a circulação entre as árvores na floresta. 

O conceito teria como base a vigilância em dias de risco para os incêndios, de trovoadas 

secas ou no rescaldo dos incêndios, nos quais o Drone sobrevoava uma área numa rota 

pré-definida, e teria como função detetar qualquer tipo de foco de fogo. Nesse instante 

contactaria as autoridades competentes e com os elementos extintores faria um 

primeiro ataque (com a ajuda das bolas extintoras Elidefire®) para que a evolução do 

Figura 18 - Etapas dos incêndios 



30 
 

incêndio fosse retardada até à chegada de uma entidade competente. Este Drone 

poderia ser utilizado no auxílio do combate dos incêndios florestais (apenas com o 

intuito de informar sobre a progressão do fogo), pois poderia sobrevoar a área do fogo, 

sem que nenhuma vida fosse posta em causa (porque é um UAV), e reportar o estado 

do incêndio às autoridades. A sua autonomia, tal como qualquer outro Drone com 

motores elétricos, não é a melhor, mas há soluções para a sua melhoria, nomeadamente 

um VTOL de asa fixa (que descola e aterra na vertical e sobrevoa na horizontal em modo 

asa fixa com o colaboro de um motor de combustão interna), ou seja, descolava e 

aterrava com os motores elétricos e voava em modo de asa fixa com um motor a 

combustão interna. A esta solução será necessário adicionar um arrancador ao motor 

de combustão interna, para que seja possível realizar a transição pretendida. Foi feito 

um rascunho inicial para que o seu dimensionamento fosse feito à posteriori com mais 

rigor. 

Tendo em consideração os prós e os contras dos dois tipos de Drones (combate direto 

ou prevenção), optou-se pelo Drone de vigia/rescaldo. 

5.1. Conceito 

Dadas as características dos fogos percebeu-se que apenas é possível controlar e 

confinar o mesmo num espaço, até que este se extinga. Por isso, vai ser concebido um 

Figura 19 - Rascunho inicial do UAV 
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projeto que permita evitar o início dos incêndios. Esta solução é também útil na 

necessidade de um rescaldo após incêndio florestal, evitando reacendimentos. 

A ideia terá como base um Drone, controlado por um software, que nos dias 

considerados de «risco de incêndio», sobrevoará uma determinada zona delimitada 

pelo operador, procurando focos de fogo. Assim que o Drone detetar um incêndio, alerta 

as autoridades competentes e faz o primeiro ataque. Este é feito de modo a que o Drone 

fique colocado no topo do fogo, pairando, e que solte uma bola extintora (mencionada 

no capítulo 2.5.) de cada vez. Quando o Drone ficar sem stock de bolas extintoras, o 

mesmo, volta à base para recarregar o componente extintor e o combustível e, se 

necessário, retornar a vigia. 

Sempre que seja possível usufruir de pistas de aterragem/descolagem, os motores 

elétricos não são usados e o Drone aterra/descola como um avião, usando os trens de 

aterragem. Assim, os motores elétricos são utilizados para descolar/aterrar (se 

necessário) e para pairar sobre o fogo, acima das árvores, para poder largar os 

componentes extintores (sendo que a integridade das Bolas não seja garantida acima 

de 2,5 m de altitude), enquanto que o voo vai ser feito em modo de asa fixa, recorrendo 

ao motor de combustão elétrica. 

Os requerimentos a ultrapassar serão: 

• Ter velocidade de cruzeiro de 100 km/h; 

• Tempo de voo de 1.5h; 

• Transportar pelo menos duas bolas Elide Fire®; 

• O desenho da fuselagem tem de se ter em consideração o armazenamento dos 

elementos extintores; 

• Recorrer a um software que permita automatizar todo o processo de vigia, desde 

da delimitação da zona a percorrer, bem como na transição dos motores 

elétricos para o motor de combustão interna (modo de asa fixa); 

• Recorrer a um material leve, para diminuir o peso total do avião; 

• Ter um Drone com uma massa de 15 kg, no máximo; 
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• As bolas Elide Fire® terão de ser colocadas no centro de massa relativamente ao 

eixo longitudinal. 

5.2. Componentes 

Os componentes do UAV foram selecionados a partir das funcionalidades pretendidas. 

Primeiro escolheram-se os componentes não dimensionáveis, como por exemplo a 

câmara térmica e o seu suporte. De seguida foram escolhidos os restantes elementos, 

desta feita, dimensionáveis, como por exemplo os motores elétricos e respetiva bateria. 

Inicialmente, foi feita uma estimativa do valor do peso de todos os componentes e a 

partir desse ponto foram feitas iterações até ser escolhido o componente mais correto. 

Antes de prosseguir é necessário perceber como é que os aviões elétricos, de combustão 

e os quadplanes (híbrido entre um avião de combustão interna e um quadricópteros) 

são compostos. 

5.2.1. Eletrónica para avião com motor elétrico 

• 1 motor elétrico; 

• 1 variador para motor; 

• 1 bateria; 

• 1 recetor (que faz ligação com o transmissor/comando); 

Figura 20 – Esquema da eletrónica para avião com motor elétrico 



33 
 

• Um determinado número de servomotores (depende dos movimentos que se 

pretende alcançar com o avião, normalmente são necessários pelo menos 5). 

5.2.2. Avião com motor de combustão interna 

À semelhança do avião do motor elétrico, este avião tem os seguintes componentes: 

• 1 motor de combustão interna; 

• 1 bateria (normalmente para o sistema de ignição do motor e para alimentar o 

recetor e os servomotores); 

• 1 recetor; 

• um determinado número de servomotores (depende dos movimentos que se 

pretende alcançar com o avião, normalmente são necessários pelo menos 5). 

5.2.3. Quadplane 

• 4 motores elétricos; 

• 4 variadores para motores; 

• 2 baterias; 

Figura 21 - Esquema de avião com motor de combustão interna 
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• 1 recetor; 

• Um determinado número de servomotores (depende dos movimentos que se 

pretende alcançar com o avião, normalmente são necessários pelo menos 5); 

• 1 Controlador de voo; 

• 1 Placa de distribuição de energia; 

• 1 Motor de combustão interna. 

Tendo em consideração os elementos que constituem o quadplane, vai ser feita uma 

introdução e explicação da escolha de todos os componentes. 

  

Figura 22 - Esquema do Quadplane 
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5.2.4. Câmara Térmica e suporte 

A imagem térmica num UAV é uma ferramenta muito útil em vários setores (construção, 

agricultura, vigilância, etc.). Neste projeto é essencial, pois vai detetar focos de altas 

temperaturas. É possível através de câmaras específicas capturar imagens térmicas. 

Estas câmaras são conhecidas por vários nomes: 

• Câmara térmica; 

• Câmara de visão de calor; 

• Câmara de visão de térmica; 

• Câmara de imagem térmica; 

• Câmara sensor de temperatura/calor; 

• Sensor de imagem térmica; 

• Sensor térmico de visão de calor. 

As câmaras térmicas fazem imagens a partir do calor (radiação térmica), não através da 

luz visível. A radiação térmica e a luz fazem parte do espectro de eletromagnetismo, no 

entanto, uma câmara que capta imagens de luz visível não consegue captar imagens 

através da radiação térmica e vice-versa. 

Os sensores térmicos não detetam apenas o calor, conseguem captar pequenas 

diferenças de temperatura na ordem dos 0,01˚C. Esta informação é mostrada numa 

gama de cores. Na imagem seguinte é possível observar o espectro eletromagnético e 

respetivos comprimentos de ondas. 

Figura 23 - Espectro eletromagnético e respetivos comprimentos de ondas (Flir, 2018) 
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Tudo o que existe no mundo possui energia térmica. Quanto maior a temperatura do 

objeto, mais energia térmica irá emitir. Esta emissão de energia tem o nome de 

assinatura de calor. A energia de radiação é a descarga das ondas eletromagnéticas de 

qualquer origem, com a temperatura acima do zero absoluto (-273,15 ˚C), que 

transforma a energia térmica em energia eletromagnética. Assim, quanto mais quente 

estiver o objeto, mais este irradia. O Sol irradia mais energia do que uma chávena de 

chá, por exemplo. A temperatura também afeta o comprimento de onda e a frequência 

das ondas eletromagnéticas, a temperaturas mais elevadas, mais pequenas serão as 

ondas eletromagnéticas e vice-versa. 

A maioria das câmaras de visão térmica produz imagens numa escala de cinzentos, onde 

as áreas com a cor branca indicam um máximo de energia irradiada e, por sua vez, as 

áreas com cor preta indicam baixa emissão de radiação. No entanto, para uma fácil 

interpretação das imagens térmicas, elas podem ser modificadas com cores. Isto é 

possível, alocando cores (azul, verde, vermelho, amarelo, laranja, etc.) a uma gama de 

cores da escala de cinzentos, o que melhora significativamente a interpretação das 

imagens. Ao escolher a palete de cores ideal, a imagem pode apresentar com grande 

detalhe, vários níveis de energia. 

Outro fator a ter em consideração para a correta leitura da temperatura é a 

emissividade. A emissividade é a eficiência com que o objeto emite a radiação, e que é 

dependente das propriedades do material (morfologia, rugosidade, comprimento de 

onda do espetro eletromagnético, temperatura e ângulo de projeção). 

A reflectância é a relação entre o fluxo de radiação que incide numa superfície e o fluxo 

da radiação que é refletido, o que influencia a imagem térmica capturada pela câmara. 

Por exemplo, em aplicações em UAVs, um telhado que seja de metal e não pintado, na 

imagem, vai aparecer muito mais frio do que realmente é. Esta situação acontece 

porque o metal reflete o céu. Tal como a emissividade, a reflectância está dependente 

do material (morfologia e rugosidade). 

A energia térmica pode ser irradiada em qualquer tipo de fonte. As câmaras de visão 

térmica podem capturar imagens e distingui-las através da energia emitida: 
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• Espécies vivas (pessoas, animais e vegetação); 

• Edifícios (arranha-céu, casas, fábricas, prédios, etc.); 

• Maquinaria (motores, esteiras, linhas de produção, etc.); 

• Veículos (aéreos, terrestres e marítimos); 

• Elétrica (circuitos, linhas de energia, condensadores, etc.); 

• Terra, rochas e boias náuticas – Absorvem energia do sol durante o dia e libertam 

a radiação durante a noite; 

• Gases e líquidos - Todos transmitem radiação térmica e são detetados pelos 

sensores térmicos. 

A poeira e o fumo não afetam a captura das imagens térmicas, pois estes dois fatores 

não impedem a deteção da energia térmica. Esta situação é originada pelo comprimento 

de onda das ondas infravermelhas. Pelo contrário, no nevoeiro, na chuva e na neve, a 

distância a que conseguem capturar imagem é bastante afetada. 

Assim, a imagem térmica que uma câmara produz baseia-se nas diferenças de radiação 

térmica que um objeto transmite. Quanto maior a distância que as ondas infravermelhas 

tiverem que percorrer, do alvo até à câmara, maior será o sinal que terá sido perdido 

pelo caminho.23 

A empresa FLIR tem uma gama de câmaras de vídeo chamada de Vue Pro radiometric 

thermal camera. Esta é uma câmara térmica, o que a distingue das restantes é a função 

de radiometria que mede o valor da temperatura (com um erro de 5%), ao contrário de 

outras câmaras térmicas com detetores infravermelhos que apenas detetam a 

temperatura. 

Aplicações, usos e manuseamento: 

• Otimizado para termografia radiométrica; 

• Realiza medições de temperatura sem contacto; 

• Fornece gravação e armazenamento de imagens e vídeos a bordo com um cartão 

microSD; 

                                                        
23 (DroneZone, 2018) 
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• Captura imagens em formato JPEG e em radiométrico R-JPEG para análise 

termográfica; 

• Permite controlo remoto da câmara; 

• É possível monitorizar através de smartphones com software iOS ou android; 

• Tem como principais aplicações vigilância e salvamento. 

O suporte (gimbal) utilizado foi especialmente desenhado para esta série de modelos 

da FLIR Vue. 24 

As principais características deste suporte são: 

• Massa: 360 g; 

• Controlador PWM e um controlador remoto; 

• Gimbal integrado numa placa com uma rede de fios que fazem ligação com o 

recetor (a mencionar mais à frente) e com a saída de imagem de vídeo; 

• Sistema estável de 3 eixos; 

                                                        
24 (FLIR, 2018) 

Figura 24 - Câmara térmica (Flir, 2018) 



39 
 

• Detém um controlador ajustável de velocidade, ou seja, velocidades baixas para 

uma grande variação do zoom e velocidades elevadas para uma pequena 

variação do zoom; 

• Tecla específica para retornar o gimbal à posição base/inicial. 25 

 

5.2.5. Controlador de voo 

A escolha do controlador é feita de acordo com as necessidades que o tipo de voo 

necessita. É necessário ter em conta várias características, como o microcontrolador, 

frequência, RAM, entre outros mencionados à posteriori. O controlador de voo é o 

computador do UAV.  É este componente que vai permitir que o modo de voo seja 

alterado, por exemplo da descolagem vertical para o modo de voo em asa fixa. 

                                                        
25 (Yangda, 2018) 

Figura 25 - Suporte para câmara térmica (Yangda, 2018) 
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5.2.5.1 Processador principal 

Os microcontroladores formam a base da maioria dos controladores de voo (8051, AVR, 

PIC, ARM). É complicado afirmar qual deles é melhor, porque, no fim, reduz-se tudo ao 

que o software é capaz de fazer. Por exemplo, o microcontrolador ARM utiliza um 

software de 16 ou 32 bit, enquanto que o AVR ou o PIC utilizam um software de 8 ou 16 

bits. Os processadores ou as unidades centrais de processamento (central processing 

unit – CPU) têm bits em múltiplos de 8 (8-bit ,16- bit, 32- bit e 64- bit), que se referem à 

memória (Registo) que um CPU tem, ou seja, quanto maior o número de bit, maior a sua 

memória. Os microprocessadores só conseguem processar um conjunto de bits 

(máximo) de cada vez, o que significa que quanto maior a memória do CPU mais rápido, 

o processamento, se torna.  

A frequência a que o processador funciona tem o nome de frequência operacional e é 

medida em Hz (1/s). Quanto maior a frequência operacional, mais depressa o 

processador consegue computorizar os dados. 

A memória flash (flash memory) é um tipo de dispositivo de armazenamento não volátil 

que pode ser programado. Esta é essencial, pois é onde está armazenado o código 

principal de programação, se o programa for muito complexo poderá ocupar uma 

grande parte dos bits. Se houver uma memória maior, mais complexo poderá ser o 

programa, para além de ser possível de armazenar dados relativos ao voo ou a 

coordenadas geográficas. 

A memória SRAM (static random access memory – memoria estática de acesso 

aleatório) é um tipo de memória de acesso aleatório que mantem os dados 

armazenados desde que seja mantida a sua alimentação. Normalmente, é uma memória 

que é usada para cálculos. Quanto maior a RAM, mais informação estará prontamente 

disponível para cálculos, a qualquer altura. 

Está presente, no controlador, outra memória, desta feita, memória não-volátil, 

EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory – memória 

programável, apagável eletricamente, de leitura apenas). Esta memória tem como 
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função armazenar dados que não se alteram com o voo, como por exemplo definições, 

dados não desejados que estão guardados na SRAM, etc. 

A maior parte dos controladores de voo têm portas programáveis de entrada e saída de 

dados (General Purpose Input/Output - GPIO), são normalmente ocupados com sensores 

e com componentes de comunicação. Há portas adicionais que podem ser ocupadas por 

servomotores, suportes de câmara de vídeo, buzinas, entre muitos outros. 

O conversor analógico-digital transforma o analógico em digital, normalmente os 

sensores de saída utilizam voltagem analógica. Tal como com o CPU, o número de bits 

que são processados no conversor determinam o máximo de precisão na conversão. 

5.2.5.2. Energia 

Normalmente há dois valores de voltagem descritos nas especificações dos 

controladores de voo, o primeiro significa a voltagem de entrada (normalmente 5V) e o 

segundo valor representa a tensão de entrada do microprocessador (por exemplo 3.3 V 

ou 5 V). Tendo em consideração que o controlador é uma unidade integrada, apenas é 

necessário ter em consideração os valores de tensão do próprio controlador, isto é, a 

maioria das aeronaves com mais de um motor (multirotor) têm os seus controladores 

de voo a operar a 5V, porque, normalmente, é a tensão que o variador de velocidade de 

um motor elétrico trabalha. A energia provém de uma bateria que é ligada diretamente 

ao controlador, a exceção deve-se na eventual necessidade de se usar uma bateria extra. 

5.2.5.3. Sensores 

Acelerómetro 

Este sensor tem como função medir a aceleração linear nos três eixos (X, Y, Z). As 

unidades estão em m/s2. O acelerómetro pode fornecer uma posição ou uma distância 

percorrida, derivando duas vezes em relação ao tempo, mas pode provocar flutuações, 

no seu valor real. O facto de o acelerómetro ter três eixos é bastante importante, porque 

com esta característica o Drone consegue detetar a gravidade e, por consequência, 

conseguem detetar a orientação do solo, o que permite a que muitos Drones multirotor 
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fiquem bastante estáveis no voo. O acelerómetro deve ser montado de modo a que os 

eixos estejam alinhados com os principais eixos do UAV. 

Giroscópio 

O giroscópio mede a variação angular que o UAV realiza nos três eixos angulares (α, β, 

γ). As unidades estão em ˚/s. É de salientar que o giroscópio não mede diretamente os 

ângulos absolutos, basta que, para isso, seja necessário integrar em ordem ao tempo, 

mas, tal como no acelerómetro, possam ocorrer flutuações em relação ao valor real. O 

giroscópio deve ser montado de modo a que os eixos rotacionais estejam alinhados com 

os eixos do UAV. 

Unidade de medição de inércia 

Unidade de medição de inércia (inercial measurement unit - IMU)  é uma pequena placa 

onde está contido simultaneamente o acelerómetro e o giroscópio, multiaxial, ou seja, 

três eixos do acelerómetro e três eixos do giroscópio. Muito deles podem também 

conter um terceiro conjunto de três eixos relacionados com o magnetómetro ou 

compasso. 

Figura 26 - Eixos de coordenadas referentes ao acelerómetro 

Figura 27 - Eixos de coordenadas angulares referentes ao giroscópio (Robot Shop, 2018) 
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Magnetómetro ou compasso 

Um compasso eletromagnético tem como função a medição dos campos magnéticos da 

Terra, serve para melhor orientação do Drone, é um sensor que normalmente está 

incluído com a presença do GPS. 

GPS 

Sistema de posicionamento global (Global positioning system -GPS) que fornece ao 

dispositivo, através de sinais enviados a satélites, a posição geográfica. Quantos mais 

satélites e mais distribuídos geométricos melhor será a precisão da sua localização 

enviada GPS. 

Barómetro 

A pressão atmosférica modifica-se de acordo com diferentes altitudes. Como o 

barómetro mede diferenças de pressão é possível determinar a altitude a que o UAV  

está relativamente a um referencial (normalmente linha média da água do mar). 

5.2.5.4. Modos de voo 

Tendo em consideração todos os sensores anteriormente mencionados, é possível 

determinar qual o modo de voo que se pretende utilizar. Na próxima tabela é possível 

observar alguns modos de voo utilizando diferentes tipos de sensores. O tipo de voo 

está disponível apenas devido ao número de canais que o transmissor (comando) tem, 

por isso, quanto menos canais o transmissor tiver, menos movimentos o UAV realiza. 

  



44 
 

5.2.5.5.  Software 

Controlador PID 

O controlador PID (proporcional Integral Derivate) tem como principal funcionalidade 

modificar as características de voo do UAV, como a reação do sinal de entrada, e rapidez 

de resposta à mudança de comandos. As definições do PID e o modo como o software 

usa os sinais de entrada dos seus sensores é muito importante. Os fabricantes que 

vendem os conjuntos de UAV prontos a voar, normalmente voam muito bem, pois as 

definições estão bem sintonizadas de acordo com a característica do conjunto. No 

entanto, os Drones customizados precisam de utilizar controladores de voo, que, 

normalmente, são desenhados para todos os tipos de aeronaves multirotor, pelo que as 

definições do PID tenham de ser modificadas pelo utilizador. 

Interface gráfica com o usuário 

Este é uma funcionalidade que o usuário tem para poder alterar o código do controlador 

de voo. O software de interface dos controladores de voo está cada vez mais 

desenvolvido, o que permite uma melhor facilidade no controlo das características do 

controlador de voo. 

Tabela 4 - Tabela referente aos modos de voo (Robot Shop, 2018) 
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5.2.5.6. Comunicações 

Controlador de rádio 

Comunicações com radio controlo (R/C) normalmente necessitam de um transmissor e 

de um recetor, ou seja, um recetor que ficará integrado no controlador e um transmissor 

que está integrado num comando controlo. Sendo possível que o controlo seja todo 

feito através de um computador, desde que o software o permita. Se o controlo for feito 

por um comando controlo, o mesmo precisa de canais que controlem a elevação e a 

orientação dos eixos vertical, longitudinal e transversal. Para utilizar o comando o 

recetor tem que estar ligado diretamente o controlador. 

Bluetooth, WiFi, Rádio frequências 

São outro tipo de comunicações cujo recetor está colocado junto ao controlador de voo 

e o transmissor está presente num dispositivo com o mesmo tipo de comunicação 

(Bluetooth, WiFi router, Rádio frequências) 

Smartphone 

Apesar de não ser um tipo de comunicação, os smartphones são considerados 

computadores e incluem todas as comunicações anteriormente mencionadas, o que 

permite a substituição do comando controlo pelo Smartphone. 

Assim, a escolha do controlador de voo foi o Pixhawk ® 4. É a última atualização da 

família de controladores de voo Pixhawk. Foi desenvolvido pelo Holybro e pela equipa 

PX4, otimizado para correr o “código de Drone” e vem pré-instalado com o último 

firmware da equipa PX4. 

Este controlador contém uma das mais avançadas tecnologias de microprocessadores 

da ST Microelctronics®, uma tecnologia de sensores da Bosch®, sistemas operativos da 

InvenSense®, tem boas performances e é de confiança para controlar veículos 

autónomos. 

O microcontrolador do Pixhawk® 4 tem 2 MB de memória flash e 512 KB de RAM. Com 

o aumento destas duas memórias, em relação aos modelos anteriores, os 
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programadores conseguiram um controlador mais desenvolvido, com algoritmos mais 

complexos e com mais capacidade de implementação de modelos no piloto automático. 

Mais especificações sobre o Pixhawk serão encontradas no Anexo 1.26 

5.2.6. Motores elétricos, Hélices para motores elétricos e bateria 

principal 

O tipo de motor usado tem muita importância na carga máxima que o UAV consegue 

suportar, bem como o tempo de voo. De seguida vai ser feita uma introdução dos tipos 

de motores e de algumas características que devem ser tomadas em consideração. 

5.2.6.1. Motores de corrente contínua com escovas ou sem escovas 

O princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua com e sem escovas é 

essencialmente o mesmo. Quando a bonina do motor recebe energia, cria-se um campo 

magnético temporário que repele/atrai os ímanes do motor. Essa força é convertida em 

rotação do eixo. À medida que o eixo gira, a corrente elétrica é encaminhada para 

diferentes conjuntos de bobinas, mantendo a repulsão/atração eletromotriz, forçando 

o motor a girar continuamente. As escovas têm a função de fornecer energia às bobinas 

do motor, através do seu contacto com a escova. O campo eletromagnético de um 

motor sem escovas é alterado através de sensores elétricos que detetam a posição do 

motor. Os motores com escovas têm baixo custo, no entanto, são menos eficientes, mais 

ruidosos e têm uma vida útil mais pequena, devido ao desgaste das escovas. Os motores 

sem escovas são mais caros, mas são mais eficientes, precisam de menos manutenção 

e têm uma vida útil mais longa. Neste modelo, serão utilizados motores de corrente 

contínua sem escovas. 

                                                        
26 (Robot Shop, 2018) 
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5.2.6.2. Hélices 

A hélices dos Drones multirotor têm duas a cinco pás, sendo que na sua maioria utilizam 

duas pás. Maior número de pás não significa, necessariamente um maior impulso. Cada 

pá deve atravessar a esteira da que a antecede, por isso quanto mais pás, mais 

proeminente é a esteira. Hélices mais pequenas têm menos inércia e, por sua 

consequência, mais fácil será mudar a velocidade, o que ajuda nas acrobacias (não é o 

caso deste projeto). 

 

O impulso provocado por uma hélice depende da massa específica do ar, do passo, da 

velocidade de rotação, do diâmetro e da área da própria hélice. A eficiência da hélice 

está relacionada com o ângulo de ataque que é definido pelo passo da hélice menos o 

ângulo entre a resultante relativa da velocidade e da direção de rotação da lâmina. O 

ângulo de ataque é afetado pela velocidade relativa, pelo que a eficiência é diferente 

para velocidades de rotação do motor diferentes. 

Figura 28 - Ilustração do ângulo de ataque (Airplane Flying Handbook, 2004) 
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5.2.6.3. Variador de velocidade do motor 

Este equipamento permite que o controlador de voo controle a velocidade e a direção 

do motor. O variador deve ter capacidade de suportar a corrente máxima que o motor 

possa vir a consumir, para que possa ser capaz de fornecer a tensão adequada. Muitos 

dos controladores no mercado apenas permitem que o motor gire numa só direção, mas 

com o firmware correto pode trabalhar nas duas direções. 

5.2.6.4. Bateria principal 

As baterias usadas nos UAV são, na sua maioria, de polímetro de Lítio (LiPo). As baterias 

de Níquel Cádmio (NiCd) e as baterias de Hidreto metálico de Níquel (LiMh) são 

demasiado pesadas para a capacidade que podem fornecer e apresentam valores de 

descarga muito elevados. 

A tensão da bateria tem de ser coincidente com a voltagem do motor escolhido. A 

bateria a usar terá uma base de Lítio e tem incorporada células de 3.7 V, onde uma célula 

está caracterizada por “S”, assim 1 S = 3.7 V. Assim uma bateria de 2 S será de 3.7*2 = 

7.4 V. 

A velocidade de descarga de uma bateria de Lítio é determinada pela letra “C”, em que 

1 C é a capacidade da bateria, normalmente definida por amperes por horas. Com este 

valor é possível ter uma ordem de grandeza do tempo de voo. A 1 C significa que a 

bateria descarrega numa hora, com 2 C a bateria descarrega em trinta minutos, com 3 

C descarrega em vinte minutos e por aí em adiante. 27 

5.2.6.5. Escolha do motor, hélice e bateria 

A principal característica dinâmica que vai determinar o perfil de voo do Drone é o rácio 

(TWR) entre a impulsão (T de thrust) e o peso (W de weight) em que TWR = T / W. Para 

conseguir um voo estável o valor de TWR tem de ser igual a um. No entanto, para que 

haja impulsão é necessário que TWR seja superior a um, ou seja, uma aceleração com 

direção perpendicular ao solo e sentido oposto ao mesmo.  

                                                        
27 (Robot Shop, 2018) 
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O tamanho do motor está, normalmente, indicado por uma serie de 4 dígitos XXYY. Os 

dois primeiros dígitos XX indicam o tamanho do estator, enquanto que o valor YY 

representa a altura do estator, ambas em milímetros. Quanto maior for a altura do 

estator maior será a sua força, a velocidades de rotação mais elevadas, enquanto que 

quanto mais pequena for a sua altura, maior será o binário, a baixas velocidades de 

rotação. Quanto mais largo é o motor (maior ao diâmetro), maior é a bobina. O diâmetro 

do eixo do motor determina a o comprimento máximo da hélice. 

A constante de velocidade do motor relaciona a velocidade de rotação para uma dada 

tensão fornecida. A nomenclatura para esta constante é KV. Para muitas aeronaves 

multirotor um baixo valor de KV é desejado, pois ajuda na estabilidade. No entanto, para 

Drones de acrobacia pretende-se que este valor seja mais elevado. Veja-se um exemplo: 

• Num motor com uma constante de velocidade do motor igual a 650 rpm/V, se 

houver uma tensão fornecida de 11.1 V, o motor irá ter uma velocidade de 

rotação de 7215 rpm; 

• Para o mesmo motor, se houver uma tensão fornecida de 7.4 V, a sua velocidade 

de rotação será 4810 rpm. 

Quando se agrega uma hélice, a velocidade de rotação diminui devido ao aumento de 

inércia e de arrasto causada pela hélice. Quanto maior o valor de KV, maior a velocidade 

de rotação da hélice, mas quanto menor for o valor de KV, maior será o binário. Assim, 

hélices maiores fazem parelha com motores com valores da constante de velocidade do 

motor menores, com o intuito de aumentar o torque necessário para fazer a rotação da 

mesma. Pequenos Drones utilizam motores com valores de KV maiores e com hélices 

mais pequenas. 

A eficiência de um motor elétrico é o rácio entre a potência mecânica de saída e a 

potência elétrica de entrada. A potência mecânica é determinada tendo em 

consideração o binário e a velocidade solicitada, enquanto que a potência elétrica é 

determinada pela tensão e corrente fornecida pelo próprio motor. No entanto, a 

eficiência do motor não é constante ao longo do voo. Alguns motores podem ser 

eficientes a baixa aceleração, perdendo eficiência a correntes mais elevadas, assim que 



50 
 

se aproximam do limite máximo. Isto pode ser um desperdício de energia da bateria, ou 

seja, menos tempo de voo e eficiência do motor. Para obter uma maior impulsão, o 

motor irá necessitar de mais intensidade. A melhor combinação para um motor de 

Drone seria maior impulsão com mínimo de corrente solicitada. Motores ineficientes 

geram muito pouca impulsão ou usam demasiada amperagem. 

A máxima impulsão, para um dado binário da combinação motor-hélice, é alcançada 

quando o motor atinge a máxima velocidade de rotação. Todavia, o binário do motor 

determina o quão rapidamente a velocidade da hélice varia. O efeito do binário será 

notado no início do voo do Drone, se o binário é demasiado baixo, o quadricóptero será 

mais lento, bem como a resposta aos comandos. É, por isso, necessário que haja um 

bom balanço entre a velocidade de rotação do motor e o binário com a hélice inclusive. 

Através de várias iterações foi possível chegar a um valor aproximado do peso total do 

Drone com as bolas Elidefire® inclusive. No anexo 2 será possível verificar essas 

iterações. O UAV tem, aproximadamente, 12700 g, o que inclui uma bateria de LiPo, de 

6S e de 30000 mAh. Relação de TWR será de 1.3:1. Sabendo o peso do avião, cada motor 

precisa de gerar: 

𝑇𝑊𝑅 = 1.3 

𝑁º 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 (𝑁𝑀) = 4 

          𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑃𝑇𝑃𝑀)  =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑣𝑖ã𝑜 ∙  
𝑇𝑊𝑅

𝑁𝑀
                  (1) 

𝑃𝑇𝑃𝑀 ≈ 4115 𝑔 

O motor escolhido foi um Cobra CM-4515/18, trata-se de um motor utilizado em Drones. 

Este fabricante fornece um quadro e uns gráficos com vários valores práticos associando 

o motor selecionado com várias hélices (de tamanhos e fabricantes diferentes), entre 

outros valores o seguinte gráfico apresenta os valores de carga máxima que o motor 

consegue suportar para que haja impulsão. No Anexo 3 será possível observar os vários 

valores para diferentes hélices, bem como dados respetivos ao próprio motor, como por 

exemplo o valor de KV, a corrente máxima, peso, entre outros valores. 



51 
 

Após observada a lista das possibilidades de escolha, optou-se pela hélice do fabricante 

APC® com o tamanho de 16x5.5-MR, com a necessidade de usar uma bateria de 22,2 V, 

ou seja, de 6 células. O peso máximo suportado por esta conjugação de fatores é de 

4760 g, no qual o motor utiliza apenas 50 a 80 % de aceleração do motor. 

Uma vez que o motor e a hélice estão escolhidos é preciso também escolher o variador 

de velocidade do motor elétrico. O UAV, na maior parte de tempo de voo, vai utilizar 

apenas 40-60% de aceleração do motor. Este componente precisa de ser dimensionado 

a partir do máximo de corrente do motor, com o intuito de suportar picos de aceleração 

por parte do motor. No caso do Cobra CM 4515/18 a intensidade máxima é de 54 A, por 

isso, este será o mínimo de corrente que o variador deverá usar. Do mesmo fabricante 

do motor foi escolhido um variador de velocidade de 60 A. 

O fabricante do motor Cobra fornece, também, gráficos de performance. Com estes é 

possível verificar algum dos parâmetros escolhidos anteriormente e corrigir a escolha 

do motor. No Anexo 4 estão presentes os gráficos fornecidos. Correspondem à 

performance do motor com a hélice escolhida e com uma bateria de LiPo de 6S. 

Primeiramente, observe-se o terceiro gráfico do anexo 3 (“Propeller Thrust vs Throttle 

Position”). As unidades do eixo dos y estão em oz, significam a quantidade de peso que 

Gráfico 3 - Valor de aceleração e valor da massa a suportar no voo (Cobra Motors USA, 2018) 
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o motor tem de suportar no voo. Ora, cada motor necessita de transportar 4115 g = 145 

oz, com este valor determina-se o valor de aceleração do motor, no caso é de 87%. 

De seguida, verifique-se o primeiro gráfico do Anexo 3 (“Motor Current vs Throttle 

Position”), note-se que com o valor da aceleração do motor é possível determinar a 

corrente que o motor vai consumir na realidade. O valor da corrente consumida é 33 A. 

A velocidade de descarga da bateria calcula-se a partir do valor da capacidade total da 

bateria (30000 mAh) sobre a amperagem que os motores consomem. Neste projeto 

serão utilizados quatro motores, por tanto, a corrente consumida será de 33*4 = 132 A. 

Assim, a velocidade de descarga desta bateria será 132 A / 30 Ah, ou seja, 4.4 C. A partir 

deste valor é possível determinar o tempo de bateria que o quadricóptero tem. Sabe-se 

que 1 C significa que a bateria descarrega em 60 minutos, então 4.4 C descarrega a 

bateria em 13.6 min. Este número, embora pareça um valor baixo, é o necessário para 

fazer o Drone descolar e aterrar, bem como, se necessário, fazer o primeiro ataque. A 

estrutura do avião, que ainda não foi discutida, será projetada de modo a garantir a 

descolagem em pista sempre que esta esteja disponível.28 

                                                        
28 (Drone Omega, 2018) 

Gráfico 4 - Corrente consumida e aceleração do motor (Cobra Motors USA, 2018) 
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5.2.7. Servomotores 

Os servomotores vão ser essenciais no movimento do avião nos eixos axial, transversal 

e longitudinal. São estes que vão fazer mover as partes móveis que permitem as 

transições axiais. É necessário conhecer as partes móveis e as suas funcionalidades e é 

também fundamental saber selecionar o servomotor ideal para esta função. As partes 

móveis existentes neste projeto são o estabilizador horizontal, os ailerons e os 

estabilizadores verticais. 29 

5.2.7.1. Estabilizador horizontal 

Está presente na cauda da aeronave. Existem dois momentos em que estas partes 

móveis (flaps) podem ser utilizadas: 

• Descolagem e aterragem – Tem funcionalidade de “elevador”; 

• Estabilizador durante o voo (cria estabilidade em relação ao eixo lateral), fazendo 

com que a aeronave se mantenha na horizontal ou sempre que seja preciso 

                                                        
29 (Hooked on RC Airplanes, 2018) 

Figura 29 - Estabilizador horizontal e eixo lateral 
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alterar a altitude. A título de exemplo, à medida que se gasta combustível, fica 

mais leve, logo é necessário utilizar o estabilizador para compensar. 

A elevação do estabilizador vai controlar o ângulo de ataque das asas. Alterando a sua 

inclinação vai permitir que a aeronave suba ou desça. Na próxima imagem é possível 

observar o efeito que o estabilizador tem na direção, em relação ao eixo lateral 

5.2.7.2. Ailerons 

Os ailerons permitem que a aeronave mude de direção em relação ao eixo longitudinal. 

Existe um aileron em cada asa. E funcionam em direções contrárias, se um se inclina 

para baixo, o da asa oposta tem que se inclinar para cima. Na imagem seguinte está uma 

ilustração de como se comportam os Ailerons. 

Figura 30 - Ailerons e eixo longitudinal 
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5.2.7.3. Estabilizador vertical 

Tradicionalmente, as aeronaves têm um único estabilizador vertical, que tem como 

principal função manter o voo estável, no eixo vertical, e que o voo seja efetuado numa 

“linha reta”. Contudo, neste projeto optou-se por empregar dois estabilizadores 

verticais de dimensões mais reduzidas. Esta decisão baseou-se a necessidade de não 

sobrecarregar a peça, o que poderia provocar flexão ou torção. De seguida será 

apresentada uma imagem que ilustra o movimento do avião quando os estabilizadores 

exercem a sua função. 

5.2.7.4. Escolha dos servomotores 

Pelo que foi mencionado anteriormente, apenas irá ser necessário recorrer a 8 servos, 

a saber: 

• Dois para o estabilizador horizontal; 

• Dois para os Ailerons; 

• Dois para os estabilizadores verticais; 

• Dois para a retenção/libertação das bolas Elidefire®. 

Figura 31 - Estabilizador vertical e eixo vertical (IstoÉ, 2018) 
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O dimensionamento dos servomotores foi feito para o pior dos casos, ou seja, servos 

dos Ailerons. Estes, são os que vão estar sujeitos aos piores esforços, pois têm uma área 

maior. Para a escolher o servomotor ideal tem de se tomar atenção ao binário, 

velocidade e peso. 

O binário vai determinar a resistência máxima que consegue suportar. Neste caso o 

cálculo é feito através da distância (comprimento do braço do servomotor) a multiplicar 

pela força das superfícies que atuam nos servos. O ar que passa nas asas do avião tende 

a provocar resistência nas partes móveis. É preciso ter em consideração este fator, pois 

mesmo não tendo que alterar a sua trajetória, o avião tem de estar estável em todas as 

direções. Quanto maior o tamanho da aeronave, maior será a resistência do vento que 

atua nas partes móveis. Normalmente, o peso e o tamanho do servomotor estão 

diretamente ligados ao binário. 

A velocidade determina o mínimo de tempo que o braço do servomotor demora a atingir 

60˚ no binário máximo. Não significa necessariamente a rapidez de resposta do servo ao 

comando. Este valor é fornecido pelo fabricante do componente. 

Existem dois tipos de servomotores, digitais e analógicos, a grande diferença entre estes 

dois é a existência de um microprocessador digital, o que permite que se detete 

pequenos movimentos no controlo. 

Estima-se que a massa das flaps será de 400 g. A força que é necessária para mover esta 

parte móvel é de 4 N (força = massa*gravidade). O cálculo do binário é feito através da 

multiplicação do comprimento do braço do servomotor com a força necessária para 

mover a parte móvel, considerando o tamanho do braço de 10 cm, então o binário 

necessário é de, aproximadamente, 4 kg.cm. No entanto, usando um coeficiente de 

segurança de 2, é necessário ter em consideração a resistência do vento, o binário 

requerido será de 8 kg.cm. Este valor terá de ser corrigido, porque como mencionado 

anteriormente, não houve as considerações devidas à resistência do vento. 

O servomotor escolhido, do fabricante TowerPro®, cujo modelo é o MG995, pesa 55 g, 

tem um binário de 11 kg.cm e uma velocidade de 0.13s / 60˚, utilizando uma tensão de 

6V. Utilizando uma tensão de 4.8 V, o binário provocado pelo motor é de 9.5 kg.cm. 
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5.2.8. Motor de combustão interna 

O UAV do projeto será um VTOL de asa fixa. A vantagem do modo de asa fixa é o tempo 

de voo. Os motores de combustão interna têm uma maior autonomia de voo 

relativamente aos motores elétricos, por este motivo decidiu-se utilizar o motor de 

combustão interna. Estes motores convertem energia química de um combustível em 

energia mecânica, através de eixo rotativo. A energia química de um combustível, 

inicialmente é convertida em energia térmica por meios de combustão. Esta energia 

térmica aumenta a temperatura e a pressão dos gases dentro do motor, fazendo com 

que o gás a pressões mais elevadas expanda contra os mecanismos do motor. A saída 

dos gases da câmara do motor é garantida pelo movimento de uma cambota rotativa. A 

cambota, por sua vez, está conectada a uma ligação que transmite a energia mecânica 

rotativa para o objetivo pretendido. 

Os blocos destes motores são feitos em ferro fundido ou em alumínio. Estes blocos são 

compostos por cilindros que no seu interior contêm pistões que se movimentam para a 

frente e para trás. O motor pode ser de dois ou de quatro tempos. 

5.2.8.1. Motor de dois tempos 

O ciclo termodinâmico completo é feito a cada volta do eixo compreendendo todas as 

etapas que convertem o combustível em energia química (admissão, compressão, 

transferência de calor e exaustão). Estes movimentos possibilitam que o pistão atue 

também como válvula, abrindo e fechando as aberturas na parede da câmara de 

combustão. A opção de dois tempos é simplificada, pois dispensa o comando da válvula 

e é muito utilizado em motores mais pequenos. Para motores maiores não é o mais 

apropriado, porque permite a comunicação direta entre a admissão do combustível e a 

saída dos gases. 
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Na figura 32 encontra-se um esquema do funcionamento do motor a dois tempos. 

5.2.8.2. Motor a quatro tempos 

Neste caso, o ciclo termodinâmico completo é feito em cada duas voltas do eixo, para a 

primeira volta as etapas ocorridas são a admissão e compressão, na segunda fase é 

realizada a transferência de calor e a exaustão. Neste tipo de motores é necessário o 

comando de válvulas, que está ligado ao sistema de manivelas cuja velocidade de 

rotação é metade da velocidade de rotação do pistão, permitindo a abertura daa 

válvulas durante os quatro tempos. 

(a) (b) 

Figura 32 - Motor a dois tempos - (a) primeiro tempo; (b) segundo tempo (LinkedIn SlideShare, 2019) 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 33 - Motor a quatro tempos - (a) primeiro tempo; (b) segundo tempo; (c) terceiro tempo; (d) quarto tempo (LinkedIn 
SlideShare, 2019) 
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Na figura 33 encontra-se um esquema do funcionamento do motor a quatro tempos. 

5.2.8.3. Combustível 

Gasolina de aviação ou AVGAS (aviation gasoline) é um combustível que potencia uma 

melhor relação pistão-motor. Contrariamente ao combustível usado nos carros, esta 

gasolina contém tetraetilchumbo, uma substância tóxica que tem como funcionalidade 

realçar a estabilidade da combustão. A densidade deste tipo de combustível é de 0.721 

kg/dm3 a uma temperatura de 15˚C. A sua densidade aumenta 0.1% por cada 1˚C. O 

AVGAS tem um fator de emissão (relação entre poluição gerada e matéria queimada) de 

3.85 kg de CO2 por galão de combustível, o que resulta em cerca de 2.20 kg de CO2 por 

cada litro de combustível.3031 

5.2.8.4. Escolha do motor 

A escolha do motor foi feita tendo em conta o seu tamanho e forma. Calcularam-se 

forças de arrasto, utilizando configurações simples aproximadas, e sustentação, nas 

quais os coeficientes de arrasto e de sustentação estão tabelados, pois estes 

coeficientes são valores experimentais. De seguida calcularam-se as forças a vencer esse 

arrasto e sustentação e por fim calculou-se a potência necessária para fazer mover o 

Drone no ar, os cálculos estão presentes no subcapítulo 5.2.8.5.. Considerando estes 

valores escolheu-se um motor de dois tempos, com uma cilindrada de 28 CC e uma 

potência de 3.35 HP (2500 W). 

Foi necessário conhecer as velocidades do vento, para o cálculo da turbulência do ar. 

Para isso recorreu-se à empresa WindFinder® que, a partir de estatísticas realizadas a 

estações meteorológicas, estimam o valor da velocidade do vento mais elevado por cada 

mês. Após a pesquisa conclui-se que o valor mais elevado da velocidade do vento foi de 

7 m/s, em Portugal continental.32 

  

                                                        
30 (Eia, 2019) 
31 (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, 2010) 
32 (windfinder, 2019) 
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A cilindrada é um fator que determina a potência e o binário, bem como o consumo de 

combustível do motor. Genericamente pode-se dizer que quanto maior a cilindrada mais 

potência se consegue gerar, enquanto que com uma cilindrada menor, menor é o 

consumo de combustível. Isto deve-se ao facto de que a cilindrada tem um impacto na 

quantidade de combustível que entra nos cilindros para criar energia e manter o motor 

em funcionamento. Quanto mais elevada for a cilindrada, mais quantidade da mistura 

ar/combustível entra nos cilindros por ciclo e, por consequência, mais combustível é 

consumido. Outros fatores são importantes para controlar a potência e/ou eficiência do 

motor, como por exemplo o tipo de combustível, o sistema de ignição, o formato dos 

pistões, etc.33 

Contactou-se a secção de veículos aéreos não tripulados Força Aérea Portuguesa, com 

o intuito de perceber o tipo de motor a utilizar e respetivo consumo de combustível, 

tendo em consideração as dimensões do Drone. Sabendo à priori o modelo a usar, 

reduziu-se o número de possibilidades de escolha dos motores. 

5.2.8.5. Cálculos de verificação da escolha do motor 

A massa específica do ar (ρ) a uma temperatura de 25˚C é de 1.1839 kg/m3 e a 

viscosidade dinâmica (μ), também a 25˚C, de 1.8x10-5 Pa/m2. Os cálculos seguintes 

foram feitos tendo em consideração as dimensões do UAV deste projeto de 3.60 m por 

2.2 m e uma área de sustentação das asas de aproximadamente 1.8 m2, como é possível 

averiguar no seguinte esboço 2D, com formatos simples. 

  

                                                        
33 (your mechanics, 2019) 
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Primeiramente serão determinados os valores dos coeficientes de arrasto (CD) e 

sustentação (CL), considerando que a fuselagem tem um formato de elipsoide e a asa 

um perfil alar. Sabe-se ainda que a força de arrasto (FD) e a força de sustentação (FL) são 

calculadas da seguinte forma 

                                                       𝐹𝐿/𝐷 = 𝜌 ∙ 𝑉
2 ∙ 𝐶𝐿/𝐷 ∙ 𝐴 ∙

1

2
                                                  (2) 

Em que: 

• ρ – massa específica do ar a 25˚C; 

• V – Velocidade em m/s; 

• CL/D – coeficiente de sustentação ou de arrasto; 

• Ar – área de referência. 

Figura 35 - Coeficiente de arrasto para a fuselagem (Fluid Mechanics, 2001) 

Figura 34 - Esboço da aeronave para cálculo dos coeficientes de arrasto e de sustentação 

1000 mm 
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O CD para um elipsoide determina-se da seguinte forma 

Com L aproximadamente igual a 1 e d aproximadamente igual a 0.3, o rácio entre ambos 

será de 3.333, sabendo que o cálculo do regime turbulento ou laminar é feito através 

do número de Reynolds 

                                                       𝑅𝑒 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐷 ∙
1

𝜇
                                                     (3) 

Em que: 

• ρ – massa específica do ar a 25˚C; 

• Var – Velocidade em m/s; 

• D – Dimensão característica em m; 

• μ – viscosidade dinâmica em m2/s. 

Sendo L o comprimento característico (=2). Com Re aproximadamente igual a 0.5x106, 

ou seja, regime turbulento, então CD = 0.1. Para um perfil alar, dado o seu formato, o CD 

é praticamente nulo. Pelo mesmo motivo, o CL da fuselagem é praticamente nulo, o seu 

formato não cria sustentação. No entanto, para um perfil alar é necessário ter em 

consideração algumas dimensões da asa, como o b (envergadura) e o c (corda) presentes 

na imagem seguinte.  

A partir do seguinte gráfico é possível determinar o valor de CL do perfil alar. No gráfico 

estão presentes várias curvas, cada uma para valores de Reynolds diferentes. No eixo 

dos xx estão os valores dos ângulos de ataque, nos eixos dos yy estão os valores dos 

coeficientes de sustentação (CL). Traçou-se o valor máximo para valores de Reynolds na 

Figura 36 - Perfil alar e respetivos cumprimentos (Fluid Mechanics, 2001) 
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ordem dos 3x106, sendo este representado pela curva com circunferências (o). O valor 

do ângulo de ataque é de 0˚ e o valor do CL, para esse mesmo ângulo, é de 0.2. 

Os valores dos coeficientes estão calculados. Por isso, a próxima etapa será a do cálculo 

das respetivas forças. A velocidade máxima de voo pretendida é de 100 Km/h, ou seja, 

aproximadamente 28 m/s (Vs – velocidade de saída). O valor da velocidade de saída é 

um valor prático, optou-se por calcular um valor absoluto utilizando apenas o valor da 

velocidade pretendida pelo avião. Assim, e a partir da equação (2), determina-se o valor 

da força de arrasto e da força de sustentação. Sabendo que a área de referência no 

cálculo da força de arrasto é aproximadamente uma circunferência de diâmetro 0.5 m e 

a área de referência para o cálculo da força de arrasto é a área de sustentação da asa 

1.8 m2: 

 𝐹𝐷 = 𝜌 ∙ 𝑉2 ∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝐴 ∙
1

2
= 9.11 𝑁 

𝐹𝐿 = 𝜌 ∙ 𝑉
2 ∙ 𝐶𝐿 ∙ 𝐴 ∙

1

2
= 167.07 𝑁 

Gráfico 5 - Ângulo de atque e coeficiente de sustentação (Theory of Wing Sections, 1949) 
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Após a determinação destas forças de resistência é necessário calcular as forças de 

reação das mesmas. A força aposta à força de sustentação é a força que a massa do 

avião provoca em que, pela segunda lei de Newton 

                                                                𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎                                                                (4) 

                                                          ⇔ 𝐹𝑔 = 𝑚 ⋅ 𝑔                                                                (5) 

Onde a é aceleração, no caso gravítica, de 9.81 m/s2 e m a massa no valor de 12.7 kg, o 

valor da força gravítica é de Fg=124.59 N. Note-se o que é um valor inferior da força de 

sustentação, significa que as asas têm sustentação suficiente para suportar o peso do 

UAV, em velocidade de cruzeiro. 34  É necessário saber qual a velocidade mínima 

necessária para fazer descolar a aeronave. Sabe-se que: 

• ρ = 1.1839 kg/m3; 

• CL = 0.2; 

• A = 1.8 m2; 

• FL > Fg = 124.59 N. 

Assim, tendo em consideração a equação (2) e os dados referidos anteriormente, tem-

se que: 

                                                       𝑉 > √
𝐹𝑔 ∙ 2

𝐴 ∙  𝜌 ∙ 𝐶𝐿
                                                      (6) 

A velocidade mínima necessária para fazer a aeronave descolar ou ter sustentação 

mínima é de 24.18 m/s (87 km/h). O motor faz girar a hélice e produz o trabalho para 

que haja fluxo de ar, o que provoca uma mudança brusca de pressão através da hélice 

em rotação (formando um “disco”). Transversalmente à hélice, existe uma diferença de 

pressões Δp. A hélice funciona como uma asa em rotação, sabe-se que a pressão no topo 

numa asa em sustentação é inferior à pressão do ar que passa sob a asa. O conceito 

inerente a uma hélice em rotação é semelhante ao que acontece numa asa em 

sustentação. Existem diferenças de pressão antes e depois da hélice giratória, onde o 

                                                        
34 (Fluid Mechanics, 2001) 
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fluxo de ar livre antes da hélice (lado esquerdo da hélice, ver imagem seguinte) tem uma 

pressão mais baixa que a causada pela própria hélice em movimento e a pressão mais 

elevada posteriormente ao movimento da hélice. 

A força contrária à de arrasto é a força de impulsão, provocada pela velocidade linear 

do avião e pela dimensão da hélice. A força de propulsão da hélice: 

                                                       𝐹𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 = 𝐴 ∙ ∆𝑝                                                        (7) 

Em que: 

• A – Área circular, provocado pela hélice em rotação; 

• Δp – diferença de pressão. 

Pode-se usar a equação de Bernoulli para relacionar a pressão com a velocidade, antes 

e depois do movimento da hélice, mas não a que atravessa a hélice. Assim, a pressão 

total (pt,e), em Pa, antes do movimento da hélice é igual à pressão estática (pe), em Pa, 

mais a pressão dinâmica (pd,e). 

                                                      𝑝𝑡,𝑒 = 𝑝𝑒 + 𝑝𝑑,𝑒                                                         (8) 

                                                       𝑝𝑡,𝑒 = 𝑝𝑒 +
1

2
∙ 𝜌 ⋅ 𝑉𝑒

2                                                     (9) 

Figura 37 - Força de impulsão da hélice e pressões à entrada e à saída do movimento giratório 
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sendo ρ a massa específica do ar, em kg/m3, e Ve a velocidade de entrada, m/s, o mesmo 

acontece para a pressão de saída 

                                                     𝑝𝑡,𝑠 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑,𝑠                                                           (10) 

                                                      𝑝𝑡,𝑠 = 𝑝𝑒 +
1

2
∙ 𝜌 ⋅ 𝑉𝑠

2                                                       (11) 

com Vs sendo a velocidade de saída e pt,s a pressão a jusante. Assim 

                                                        ∆𝑝 = 𝑝𝑡,𝑠 − 𝑝𝑡,𝑒                                                          (12) 

                                                  ∆𝑝 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ (𝑉𝑠

2 − 𝑉𝑒
2)                                                (13) 

Substituindo o valor da equação (12) na equação (7), fica 

                                             𝐹𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 = 𝐴 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ (𝑉𝑠

2 − 𝑉𝑒
2)                                         (14) 

Em que: 

• Fthrust – força de impulsão provocada pela hélice; 

• A – Área circular, provocado pela hélice em rotação; 

• Vs – velocidade de saída; 

• Ve – velocidade de entrada; 

• ρ – massa específica do ar.35 

A área de referência é a área de um disco com o raio igual ao comprimento da hélice, 

sendo que se seguiu a sugestão do fabricante do motor por uma hélice de 18x10, isto é, 

18 polegadas (457mm) de diâmetro e 10 polegadas (254mm) de passo. Por isso, 

𝐹𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 = 𝜋 ∙
0.4572

4
∙
1

2
∙ 1.1839 ∙ |-282| = 76.12 𝑁 

A força total necessária para fazer mover o avião na horizontal será a força de impulsão 

menos a força de arrasto. O que se traduz 

                                                        
35 (NASA, 2019) 
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                                                     𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 − 𝐹𝐷                                           (15) 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 67.01 𝑁 

Sabe-se ainda que a potência é igual à força multiplicada pela velocidade 

                                                            𝑃 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑉                                                  (16) 

𝑃 = 67.01 ∙ 28 = 1876.4 𝑊 

A potência necessária para o motor é de 1876 W (2.55 hp). Pode-se concluir que o motor 

escolhido preenche este requisito. Se este valor fosse mais elevado do que 3.35 hp então 

teria de ser escolhido outro motor de combustão interna. 

Este motor tem integrado um sistema de ignição elétrica, para tal é necessária uma 

bateria, para além da selecionada anteriormente. As especificações indicam que é 

necessária uma tensão de 6 a 8.4 V na ignição. Optou-se por uma bateria de 2 S (7.4 V), 

com uma corrente de 750 mAh. Não é necessária uma corrente elevada, pois acrescenta 

massa inútil. Um motor deste tamanho tem consumos de um litro por hora, 

aproximadamente, de acordo com a Força Aérea Portuguesa. Optou-se, por um tempo 

de voo de uma hora e trinta minutos, para tal é necessário um tanque de combustível 

com capacidade para um litro e meio, no entanto, decidiu-se acrescentar mais meio litro 

ao tanque para haver reserva de emergência. O 92.075 mm de altura 114.3 mm de 

profundidade e 219.08 mm de comprimento. 

Figura 38 - Tanque de combustível, capacidade de 2 litros (Du-Bro, 2019) 
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5.2.9. Material Fuselagem e asas 

Neste projeto pretende-se que o Drone seja o mais leve possível, mas também que seja 

resistente em impactos e à temperatura. Neste capítulo vão ser mencionados os 

materiais mais utilizados nos Drones, na sua generalidade, e o material que tem as 

características mais apropriadas para as propriedades que se pretendem neste projeto. 

5.2.9.1. Madeira 

Se se pretender construir um UAV que seja o mais barato possível, então pode-se 

considerar construir o corpo em madeira. Este material pode não ser esteticamente o 

mais apelativo, mas é dos mais baratos. Neste caso, seria pouco viável tendo em conta 

que é um material altamente inflamável. 

5.2.9.2. Alumínio 

O alumínio pode ser utilizado na construção da estrutura, é leve flexível e é fácil de 

manusear. Pode ser utilizado para construir a estrutura inteira ou apenas partes do 

Drone. O Drone não terá a sua estrutura em alumínio, pois os plásticos com reforço de 

fibras de carbono ou vidro são mais leves. O alumínio é mais adequado para estruturas 

maiores. 

5.2.9.3. Plástico 

A maioria dos pequenos UAVs comerciais têm a sua estrutura em policarbonato. 

Normalmente, utilizam-se as folhas de plástico apenas para cobrir o Drone, pois não são 

resistentes como o alumínio ou plásticos com reforço de fibras de carbono ou vidro que 

servem apenas para efeitos estéticos. 

5.2.9.4. Materiais compósitos 

Os materiais compósitos são feitos através da combinação de dois ou mais materiais, 

normalmente com diferentes propriedades, pois os dois materiais juntos dão, ao 

compósito, propriedades únicas. No entanto, dentro deste é possível distinguir os dois 

materiais, pois eles não se dissolvem, mantém-se intactas as propriedades mecânicas e 



69 
 

visuais de cada material. Normalmente os materiais compósitos incluem um destes 

materiais: betão armado, derivados da madeira, plásticos com reforço de fibras de 

polímeros ou de vidro, matrizes compostos de cerâmica ou metal, entre outros. 

Os materiais compósitos mais utilizados na construção de UAVs são os que utilizam a 

fibra de carbono e a fibra de vidro. A fibra de carbono é um material caro, pois é bastante 

resistente e leve, quando comparado com o Alumínio. Esta é a combinação ideal para 

que o UAV voe melhor e consuma pouca energia. A única desvantagem neste material 

é que os sinais de rádio são bloqueados, isto significa que se for necessário utilizar este 

tipo de transmissões, as antenas têm de ser colocadas do lado de fora da fuselagem. A 

fibra de vidro é uma alternativa mais barata à fibra de carbono, no entanto, continua a 

ser mais caro do que os materiais mencionados anteriormente. As suas propriedades 

são ligeiramente diferentes, por exemplo não bloqueiam os sinais de rádio e não é tão 

resistente, em comparação com a fibra de carbono. 

O plástico com reforço de fibra de vidro é constituído por uma matriz polimérica, resina 

sintética e reforçada por fibra de vidro. Este tipo de material é usado para reforçar vários 

tipos de plástico. Pode ser moldado em formas complexas. O material compósito 

reforçado com fibra de vidro, para que a sua estrutura final fique resistente, a superfície 

de fibra não pode ter defeitos, pois permite que as fibras atinjam resistências à tração 

na ordem do gigapascal. Se um pedaço de vidro fosse livre de defeitos seria tão forte 

como a fibra de vidro, o que é inexequível produzir e manter o material a granel livre de 

defeitos fora das condições do laboratório. Uma fibra de vidro é rígida tanto à 

compressão como à tração, é longa, fina e maleável. Por outro lado, é fraca a tensões 

de corte. 

Se um conjunto de fibras puder ser disposta permanentemente numa direção preferida 

dentro de um material, então o material será preferencialmente mais forte nessa 

direção. Para além disto, se se sobrepuser múltiplas camadas de fibras de vidro umas 

em cima das outras, com a fibra de cada camada orientada em direções diferentes, 

então a rigidez do material, em geral, poderá ser controlada eficientemente. 

A funcionalidade mecânica dos materiais é dependente do desempenho combinado da 

resina e das fibras, por exemplo em condições de temperatura elevadas (acima dos 
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180˚C), o componente resinoso do compósito pode perder a sua funcionalidade, 

parcialmente devido à deterioração da ligação entre a resina e a fibra. No entanto estes 

compósitos podem mostrar uma força residual significativa depois de experimentar 

altas temperaturas. 36 37 

As fibras de carbono são fibras com cinco a dez micrómetros de diâmetro. Estas têm 

imensas vantagens como alta rigidez, resistência à tração, baixo peso, elevada 

resistência química, tolerante a temperaturas elevadas e com baixa expansão térmica. 

Estas propriedades tornam a fibra de carbono muito utilizada no setor aeroespacial, 

civil, militar e automobilismo. No entanto, a grande desvantagem destas fibras é o preço 

mais elevado, relativamente a outras fibras. 

A produção da fibra de carbono é feita de modo a unir os átomos de carbono em cristais 

que estão alinhados paralelamente ao longo do eixo da fibra. O alinhamento do cristal 

dá à fibra uma relação entre resistência e volume muito boa, pois um pequeno volume 

de fibra é bastante resistente. As fibras de carbono são utilizadas combinadas com 

outros materiais para formarem os materiais compósitos. Quando integrado com uma 

resina de plástico, formam um polímero reforçado com fibra de carbono que tem uma 

relação de resistência com o peso muito boa, sendo também, bastante rígido. As fibras 

de carbono podem ser compostas por outros materiais, como a grafite, formando um 

material compósito com uma boa tolerância às elevadas temperaturas. 

O material compósito reforçado com fibra de carbono é utilizado em situações onde se 

requer alta resistência e baixo peso. A matriz de ligação é frequentemente uma resina 

epóxi (termo endurecida), no entanto, outras matrizes termoplásticas como o poliéster, 

podem ser utilizadas como elementos de ligação. 

5.2.10. Asas e cauda 

Após a escolha de todos os componentes, é necessário escolher a estrutura para o 

Drone. O avião é composto por três partes importantes: as asas, a fuselagem e a cauda. 

                                                        
36 (Bank, 2006) 
37 (Salvatore Russo) 
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5.2.10.1. Asas 

As asas têm o formato de aerofólio. Esta forma permite, durante o movimento, que 

fluído, neste caso o ar, produza forças aerodinâmicas. A componente da força 

perpendicular à direção do movimento tem o nome de sustentação, enquanto que a 

componente paralela é chamada de arrasto. 

Numa aeronave de asa fixa, como é a deste caso, os estabilizadores verticais e 

horizontais são construídos neste formato. A configuração do perfil alar é a maior 

característica da aerodinâmica, diferentes tipos de formatos servem para vários tipos de 

voo. Aerofólios assimétricos conseguem gerar a ascensão do avião com o ângulo de 

ataque da asa nulo, enquanto que perfis alares simétricos conseguem inverter mais 

facilmente o voo, para voos de acrobacias.  

O extradorso está associado, normalmente, a velocidades mais elevadas e pressão 

estática mais baixa. Comparativamente à superfície anterior, o intradorso tem a pressão 

estática mais elevada. O gradiente de pressão entre estas duas superfícies contribui para 

a força de elevação ou sustentação. A linha de curvatura é a linha média entre os pontos 

das superfícies superior e inferior, a sua distribuição depende da espessura ao longo da 

corda. A linha média e a espessura são parâmetros importantes para caracterizar uma 

superfície alar. 

As séries NACA (Nacional Advisery Committee for Aeronautics) consistem num tipo 

geométrico de perfis alares. Existem séries de 4, 5, 6, 7 e 16 dígitos. Na seguinte tabela 

é possível ver as vantagens e desvantagens de cada série NACA. 

Figura 39 - legenda de um perfil alar 
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Pelas características apresentadas vai ser utilizado o perfil NACA de 4 dígitos. Cada dígito 

tem um significado: 

• O primeiro dígito é a percentagem da distância máxima entre a linha média e a 

corda (máxima curvatura). Por exemplo, se o dígito for 2 e a corda for 1 m, então 

a máxima curvatura é 2% de um metro, logo seria de 20 mm; 

• O segundo dígito dita a distância da máxima curvatura em relação ao bordo de 

ataque, o número está representado em dezena de percentagem, ou seja, se o 

dígito for de 4 e a corda de 1 m, a máxima curvatura está a 40% de um metro do 

bordo de ataque, logo 400 mm; 

• Os últimos dois dígitos descrevem a máxima espessura do perfil alar, em 

percentagem relativa ao comprimento da corda. Se os últimos dois dígitos forem 

de 12% de uma corda de 1 m, então a máxima espessura é de 120mm. 

Quando os dois primeiros dígitos são nulos significa que o aerofólio é simétrico 

relativamente à corda. Para formar o perfil são necessários vários pontos, para tal é 

Tabela 5 - Vantagens e desvantagens das séries NACA (Marzocca, 2019) 
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necessário recorrer a um sistema de equações para calcular os pontos da linha de 

curvatura e outro sistema de equações para calcular todos os pontos pertencentes ao 

intradorso e ao extradorso. Para perfis simétricos é necessária outra equação, pois não 

existe linha de curvatura. 

Para um perfil simétrico: 

    𝑦𝑡 = 5 ⋅ 𝑡 ⋅ [0.2969√𝑥 − 0.1260𝑥 − 0.3516𝑥
2 + 0.2843𝑥3 − 0.1015𝑥4]           (17) 

Onde x é a posição relativamente à corda expressa em percentagem (de 0 a 1.00), yt é 

metade da espessura do perfil num determinado ponto x e t é a espessura máxima 

expressa pela fração da corda (este valor corresponde aos últimos dois dígitos). As 

coordenadas do extradorso (xe, ye) e intradorso (xi, yi) são representadas pelos seguintes 

valores xe = xi = x, ye = + yt e ye = - yt. Os perfis alares simétricos têm por definição uma 

espessura máxima a uma distância de 30% do bordo de ataque.Para aerofólios 

assimétricos a linha de curvatura já não é coincidente com a corda, assim é necessário 

calcular as coordenadas de um modo diferente. 

Figura 40 - Coordenadas do perfil 
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Sendo m correspondente ao primeiro dígito (dividido por 100, pois é uma percentagem) 

e o p segundo dígito (dividido por 10, pois é uma fração). Como a espessura é aplicada 

perpendicularmente à linha média, as coordenadas do extradorso (xe, ye) e intradorso 

(xi, yi) aplicam-se da seguinte forma: 

                                                           𝑥𝑒 = 𝑥 + 𝑦𝑡 ⋅ sin 𝜃                                                         (19) 

                                                           𝑥𝑖 = 𝑥 + 𝑦𝑡 ⋅ sin 𝜃                                                           (20) 

                                                           𝑦𝑒 = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑡 ⋅ cos 𝜃                                                        (21) 

                                                          𝑦𝑖 = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑡 ⋅ cos 𝜃                                                         (22) 
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Vai ter uma envergadura de 3.6 m e uma área de 1.8m2. Devido às suas dimensões a asa 

vai ser dividida em três secções, para facilitar o seu transporte. Vai ser composta por 

dois Ailerons para a direcionar o avião.38 

5.2.10.2. Cauda 

A cauda tem como objetivo equilibrar o avião e é composta por dois tipos de 

estabilizadores de voo, os verticais e os horizontais. Estes têm perfis alares, tal como as 

asas. Existem várias configurações para a disposição dos estabilizadores, cada uma com 

sua característica. 

                                                        
38 (Theory of Wing Sections, 1949) 
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Cauda em T 

O estabilizador horizontal está montado acima do estabilizador vertical. As superfícies 

da cauda ficam fora do fluxo de ar atrás da asa, é bom para aviões a voarem em baixas 

velocidades. Tem uma boa performance aerodinâmica. Como a cauda é montada muito 

atrás da fuselagem permite a montagem de motores nesta área.39 

O avião tende a entrar numa perda de sustentação, anulando o fluxo de ar sobre a 

superfície da cauda. O estabilizador vertical deve ser rígido para suportar as forças 

geradas na cauda.40 

  

                                                        
39 (James S. Bowman, 1971) 
40 (Thunder and Lightnings, 2019) 

Figura 41 - Cauda em T (Featured Aircraft & Engines, 2019) 
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Cauda cruciforme 

O estabilizador horizontal está montado no meio do estabilizador vertical, e, visto de 

frente, é possível distinguir uma forma em cruz. Esta é uma configuração que serve para 

diminuir o arrasto parasita em aviões causados pelas asas e pelos motores montados 

atrás.41 

Cauda em V 

Em vez de usar estabilizadores verticais e horizontais, esta configuração usa dois 

estabilizadores que vistos de frente têm um formato em V. Este formato é mais leve e 

tem uma superfície de contacto menor, provocando um arrasto parasita mais baixo. No 

entanto, para melhorar a sua eficiência é necessário que o comprimento dos 

                                                        
41 (What, When, How, 2019) 

Figura 42 - Cauda cruciforme (GlobalAir, 2019) 

Figura 43 - Cauda em V (Model Aircraft, 2019) 
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estabilizadores seja mais elevado, o que provoca distúrbios relativos ao movimento do 

avião em relação ao eixo transversal.42 43 

Cauda em H 

Possui dois estabilizadores verticais e um estabilizador horizontal. Este tipo de 

configuração permite que os estabilizadores verticais sejam mais pequenos do que um 

só estabilizador, o que, por sua vez, implica menos esforços em cada um dos dois 

estabilizadores verticais. 

A cauda em T exige que a aeronave seja mais pesada, o que neste projeto procura-se 

minimizar o seu peso, por esta razão rejeita-se este tipo de solução. Rejeitou-se a cauda 

em V por causa da dificuldade no controlo, implica um programa mais complexo. A 

cauda em H permite, utilizando dois tubos na cauda, colocar o motor virado para a 

retaguarda, libertando a área da frente para câmaras, sensores e antenas. Por esta razão 

escolheu-se a solução da cauda em H.44 

  

                                                        
42 (Federal Aviation admnistration, 2019) 
43 (Aircraft Design: A Conceptual Approach, 1999) 
44 (Flying, (A Golden science guide), 1971) 

Figura 44 - Cauda em H (AircrafWiki, 2019) 
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5.2.11. Fuselagem 

A fuselagem é a estrutura principal do UAV. Relativamente ao eixo longitudinal o corpo 

é simétrico, enquanto que nos restantes eixos não o é, pois é necessário que seja uma 

estrutura o mais aerodinâmica possível. O “nariz” do avião tem um perfil mais elíptico e 

a retaguarda tem um formato mais cónico, o que permite o efeito semelhante ao da asa, 

com pressões mais baixas no cimo da aeronave e pressões mais elevadas na parte de 

baixo. 

O motor fica colocado na parte de trás do avião. A fuselagem vai possuir um 

armazenamento para as bolas extintoras. Nesta cavidade estão previstas a existência de 

duas bolas de 15 cm de diâmetro. É necessário ter em consideração que são largadas à 

vez, nunca as duas ao mesmo tempo. Por este motivo, é necessário utilizar dois 

servomotores que serão programados para que as duas não sejam lançadas ao mesmo 

tempo. 

É necessário ter especial atenção à distribuição dos componentes dentro da fuselagem. 

As bolas extintoras têm uma massa de 1.5 kg cada uma, por isso, é essencial que as 

mesmas estejam colocadas nas mesmas coordenadas do centro de massa. Segue-se, a 

título de exemplo, a ocupação das esferas numa das extremidades, quando as mesmas 

fossem soltas, o avião entrava em desequilíbrio, perdendo a sua orientação, sem que os 

estabilizadores pudessem realizar algum efeito. A posição do tanque de combustível 

tem de ser, também, o mais central possível, pois ao longo de todo o voo o combustível 

vai sendo consumido. No entanto, o caso não tão extremista como as bolas extintoras, 

pois, nesta situação, os estabilizadores conseguem controlar com mais eficácia o 

equilíbrio dos extremos. Foram feitos cálculos para que os elementos extintores 

ficassem no centro de massa, relativamente ao eixo longitudinal. Estes estão presentes 

no subcapítulo 5.2.11.1. 

É possível observar na figura 45, a composição interior do quadplane. No centro verifica-

se a existência de uma cavidade, que armazena os elementos extintores. No nariz da 

aeronave armazena-se a bateria principal e o controlador de voo. Na retaguarda está 

presente o motor, do lado exterior da fuselagem, para permitir o arejamento, sendo que 

no interior estão armazenados o tanque de combustível e a bateria principal. 
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5.2.11.1. Cálculos do centro de massa 

                                                  𝐶𝑀 =
∑𝑚𝑗 ⋅ 𝑥𝑗
∑𝑚𝑗

                                                            (24) 

Em que: 

• CM- Centro de massa; 

• mi – massa de cada componente; 

• d – Distância ao centro de coordenadas. 

Na figura 46 é possível verificar o valor de alguns comprimentos necessários aos cálculos 

do centro de massa (que coincide no eixo onde estão colocadas as bolas Elide Fire®, os 

servomotores que controlam a saída destas e o conjunto suporte-câmara). As massas 

dos componentes são: 

1. conjunto 1 motor elétrico, variador de velocidade e hélice = 0.5379 kg; 

2. conjunto 2 motor elétrico, variador de velocidade e hélice = 0.5379 kg; 

3. conjunto bateria principal e controlador = 3.6888 kg; 

4. os servomotores presentes na cauda = 0.165 kg; 

5. estimativa da massa da cauda = 0.315 kg; 

6. hélice do motor de combustão interna = 0.100 kg; 

7. motor de combustão interna = 1.210 kg; 

8. conjunto tanque, combustível e bateria secundária = 1.5118 kg. 

A distância dos componentes ao centro das coordenadas cartesianas, teve como 

estimativa os comprimentos presentes na figura 46, passando a citar: 

1. conjunto 1 motor elétrico, variador de velocidade e hélice = 0.3778 m; 

2. conjunto 2 motor elétrico, variador de velocidade e hélice = -0.6487 m; 

3. conjunto bateria principal e controlador = 0.5165 m; 

4. os servomotores presentes na cauda = -1.4846 m; 

Figura 45 - Vista em corte do interior do Drone 
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5. distância da cauda ao centro de massa = -1.4846 m; 

6. hélice do motor de combustão interna = -0.6325 m; 

7. motor de combustão interna = -0.5335 m; 

8. conjunto tanque, combustível e bateria secundária = -0.2235 m. 

Recorrendo à equação (24) e sabendo que os índices j correspondem ao número 

presente em cada medição, o centro de massa situa-se no centro das coordenadas 

cartesianas presentes na figura 46. 

𝐶𝑀 =
𝑚1 ⋅ 𝑥1 +𝑚2 ⋅ 𝑥2 +𝑚3 ⋅ 𝑥3 +𝑚4 ⋅ 𝑥4 +𝑚5 ⋅ 𝑥5 +𝑚6 ⋅ 𝑥6 +𝑚7 ⋅ 𝑥7 +𝑚8 ⋅ 𝑥8

𝑚1 +𝑚2 +𝑚3 +𝑚4 +𝑚5 +𝑚6 +𝑚7 +𝑚8
(25) 

𝐶𝑀 =
0.5379 ⋅ 0.3778 −  0.5379 ⋅ 0.6487 + 3.6888 ⋅ 0.5165 − 0.165 ⋅ 1.4846 − 0.315 ⋅ 1.4846 − 0.1 ⋅ 0.6325 − 1.210 ⋅ 0.5335 + 1.5118 ⋅ 0.2235

0.5379 + 0.5379 + 3.6888 + 0.165 + 0.315 + 0.1 + 1.210 + 1.5118
 

𝐶𝑀 =  0 𝑚 

Figura 46 - coordenadas cartesianas e respetivos comprimentos 
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Em caso de emergência e na eventualidade de haver uma pista de 

aterragem/descolagem, serão colocados dois trens de aterragem com pneus (um trem 

central e outro principal). Na figura 47 é possível verificar o aspeto pretendido de todos 

os elementos da estrutura (asas, cauda e fuselagem). 

Ao longo do projeto foram selecionados vários componentes com massas, dimensões e 

preços diferentes. Foi criada uma lista, presente no anexo 5, com o preço e o peso final 

estimados. No anexo 6 refere ao desenho de conjunto do Drone. 

Figura 47 - Quadplane com as características finais do projeto 
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6. Conclusão 

Na realização deste trabalho pretende-se minimizar um dos maiores flagelos mundiais, 

quer ao nível da prevenção e rescaldo, bem como na sobre visão dos incêndios florestais, 

na ajuda ao seu combate. 

A escolha dos componentes e estrutura tiveram como base a necessidade de cria um 

UAV leve e com um tempo de voo superior a uma hora. Pretendeu-se, também, neste 

projeto, criar uma estrutura que fosse simplista e que pudesse fazer uma descolagem e 

aterragem em qualquer local. No entanto, surgiram problemas nesta fase, 

nomeadamente na escolha dos motores elétricos e respetiva bateria. Existe uma 

necessidade de escolher adequadamente a melhor combinação motor elétrico – bateria 

ao Quadplane, pois pretende-se que seja possível que os motores suportarem uma 

aeronave com mais de 10 kg e ainda ter um tempo de voo suficiente para levantar e 

aterrar, bem como, durante o primeiro ataque, na libertação das bolas extintoras. Esta 

relação tempo de voo – peso é importante, pois o aumento da autonomia implica um 

aumento do peso da bateria. Assim, após algumas iterações foi possível chegar a uma 

situação favorável relativamente ao tempo e ao peso da aeronave. 

Uma dificuldade surgiu na escolha do motor de combustão interna, pois nenhum 

fabricante fornece os consumos dos motores. Esta contrariedade foi ultrapassada com 

o auxílio da força aérea portuguesa, que está a trabalhar num UAV com uma massa 

semelhante e que forneceu os consumos de um motor semelhante. 

Ao iniciar este trabalho o meu conhecimento da área de aeronáutica era limitado, no 

fim do trabalho foram apontados alguns erros, nomeadamente na escolha dos 

servomotores, pois apenas foi considerado o valor da massa das superfícies de controlo, 

faltou considerar as forças aerodinâmicas exercidas nestas superfícies; e nos cálculos 

com a equação de Bernoulli referentes à escolha do motor de combustão interna, a 

velocidade de saída está incorreta, por esse motivo o valor calculado não é o correto. 
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Assim, e apesar deste projeto se revelar dispendioso, acaba por ser uma mais valia, pois 

pode prevenir os incêndios, poupando bens materiais, seres vivos e serviços externos 

de combate aos incêndios. 
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7. Trabalhos futuros 

Considerando as reflexões anteriores é necessário corrigir os valores calculados para os 

servomotores e para o motor de combustão interna. Posteriormente, propõe-se que em 

trabalhos futuros seja feita uma análise pelo método dos elementos finitos, aos esforços 

mecânicos e a variações térmicas. Sugere-se que seja realizado um protótipo do projeto, 

bem como a programação que permita ao avião que: levante voo verticalmente e que 

siga o voo em modo de asa fixa; percorra uma área delimitada pelo usuário; e que 

quando o Drone deteta um foco de incêndio que avise as autoridades competentes e 

que faça o primeiro ataque com as bolas Elide Fire®. 

Caso o protótipo seja bem-sucedido sugere-se que e faça a industrialização e 

distribuição do produto em vários pontos do país. 
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Anexo 6 

Desenho de conjunto, numa escala de 1:30 

 

 


