
SOUZA, Anderson P. de
Acadêmico do curso de Sistemas de Informação – UNIPAR

andersonpds14@gmail.com
MARQUES, Carlos

Professor do curso de Sistemas de Informação - UNIPAR
UNIPAR – Universidade Paranaense

DRONES, CONCEITO E COMPONENTES
INTRODUÇÃO

Os drones tem se mostrado a cada dia mais presentes no cotidiano da população. Porém, ainda com o 

crescimento desta tecnologia, a população em geral pouco sabe a respeito dos componentes envolvidos nos 

drones. Este artigo visa apresentar quais são as principais tecnologias e componentes que estão presentes nos 

drones de asa rotativa.

CONCLUSÃO

Um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) pode ser 

caracterizado por qualquer veículo aéreo que não 

precisa de um piloto embarcado para ser 

controlado. A imprensa em geral adotou o termo 

“drone” para referir-se à mesma coisa que um 

VANT. (Anac, 2015).

Figura 1: Drone asa rotativa
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FIGURA 1. Fonte: http://goo.gl/062rfs.

Com a evolução dos drones, é interessante que a 

população tenha um conhecimento mais aprofundado 

sobre esta tecnologia e seus componentes, pois a 

mesma já vem fazendo parte do cotidiano a algum 

tempo, sendo utilizada em diversos setores, como 

segurança pública e privada, logística, agricultura, 

filmagens e fotografias, entre outros.

Na arquitetura drone asa rotativa, as hélices têm por 

função a locomoção e sustentação da aeronave no 

ar. A controladora de voo é a peça principal do 

drone pois é através dela que são processados 

todas as informações de entrada, resultando em 

uma saída desejável (DOCTORDRONE,2015). O 

sistema de alimentação é o responsável por 

proporcionar energia aos diversos equipamentos 

eletrônicos, sendo que o sistema de alimentação 

elétrica é o mais utilizado atualmente devido a sua 

boa performance e consumo moderado de bateria. 

Os motores elétricos na arquitetura asa giratória 

podem ser encontrados em dois tipos, o motor 

escovado e o motor não escovado, sendo que o 

motor não escovado é o mais comum devido ao seu 

bom desempenho (LEARNBOTIX,2015). 

Um controlador eletrônico de velocidade, também 

conhecido como ESC (Electronic speed control) tem 

por função controlar a aceleração dos motores não 

escovados de um drone (MECANICAINDUSTRIAL, 

2015). Os circuitos eliminadores de bateria, 

conhecidos como BEC (Battery Eliminator Circuit) 

são circuitos eletrônicos criados para transferir 

energia elétrica para diversos circuitos do drone 

(DRONEUNIVERSITY,2015). O módulo transmissor é 

o responsável por enviar sinais do controle remoto 

para o módulo receptor, que por sua vez transmite a 

informação recebida para a placa controladora de 

voo. Um rádio controle é o equipamento que permite 

realizar o controle de seu drone a distância através 

da emissão de ondas de rádio. 
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