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 Os tópicos principais da pesquisa foram em buscar qual são a importância e 

relevância do uso de tecnologia de voos autônomos não tripulados. Atualmente a utilização dos 

drones vem sendo fundamental para uso em eventos onde torna nociva ação humana. Podendo 

auxiliar em busca e salvamento de pessoas em locais de difícil acesso. Uma de suas inovações é 

na agricultura comercial, pois com uso dos drones pode fazer o mapeamento do solo a onde irá 

ser plantando, verificar quais planta precisam de mais nutriente e ainda verificar  a saúde das 

plantas.” Agricultura de Precisão com Drones”. (NETO, 2016). 

Os primeiros drones foram desenvolvidos para fins militares, mais tarde foram utilizados 

como monitoramento de áreas de risco, mapeamento geográfico, controladores de pragas, 

pesquisas acadêmicas e entre outros segmentos da economia. “Robôs Voadores: conheça um 

pouco sobre a tecnologia dos drones militares” (PEREZ, 2014). 

Podemos citar que há uma grande diferença quando se fala em drone ou Vants. O drone é 

utilizado como hobby, enquanto o Vants é usado para fins lucrativos ou militares. Como há essa 

confusão de classificação, o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) está 

desenvolvendo uma nova legislação especifica para RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) 

ou Drone, como é mais conhecido. “Está sendo feito para classificar as categorias de modelos e 

variedade de utilização de aeronave, especificando as regras para uso.” Voos de RPAS (drones). 

Entenda a nova legislação do DECEA!”(MARINHO, 2015)”. 

A escolha do modelo de drone depende para qual função ele será aplicado. Sendo 

importante de conhecer a geografia ou espaço que será utilizado o drone, se o local possui acesso, 

se não há algum obstáculo que possam impedir a decolagem, qual o perímetro do terreno ou 

tamanho da área ser monitorada, esses fatores tem que ser analisado cuidadosamente para 

realização com segurança do voo. Identificando as necessidades, podemos imaginar qual será o 

tempo de voo, isso irá auxiliar o alcance e o tempo de voo da aeronave, impactara no modelo a 

ser escolhido. Com esses dados, já temos informações sobre autonomia e alcance da aeronave. 

“Como escolher a melhor opção de Drone para cada trabalho?”. (SCUSEEL, 2014). 
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Para vants e drones, são utilizados os conceitos aplicados na construção de aviões.  A 

força de sustentação é estabelecida para terceira de lei de Newton, “para qualquer força aplicada 

existe uma reação da mesma intensidade, direção e sentido oposto”. 

O ângulo pelo qual o escoamento é defletido por uma superfície geradora de 

sustentação é chamado de ângulo de ataque induzido “downwash angle”. 

A criação da força de sustentação também pode ser explicada através da circulação do 

escoamento ao redor do aerofólio. Para se entender essa definição, deve-se compreender o 

principio de Bernoulli, que é definido da seguinte forma: "Se a velocidade de uma partícula de 

um fluido aumenta enquanto ela escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão dinâmica do 

fluido deve aumentar e vice-versa". 

Mais o meio de produção da fibra de carbono é complexo e caro. O foco dessa pesquisa é 

desenvolvimento de produtos com baixo custo. O campus UDESC-CEPLAN, possui impressoras 

3D, onde é possível imprimir o modelo, com baixo custo, comparado aos modelos de fibras de 

carbono. As matérias-primas utilizadas na impressora são o PLA (Ácido polilático), e ABS 

(Acrilonitrila butadieno estireno). Esses materiais possuem característica distinta e aplicações 

diversas. 

 

 

 
  


