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RESUMO 
 
 

Apesar de vivermos em um mundo altamente tecnológico, existem locais e comunidades 
carentes e de difícil aceso por água e por terra. Com a tecnologia atual, podemos criar 
equipamentos aéreos não tripulados de baixo custo, capazes de levar a esses locais 
suprimentos sem colocar em risco a vida de pessoas. O projeto tem como objetivo desenvolver 
técnicas, aperfeiçoá-las e incentivar os alunos na produção de mini aviões (aeromodelos) de 
dois modelos diferentes. O primeiro modelo minivant, caracterizasse por: alta velocidade, 
grande manobrabilidade e com capacidade de carga de até 4 kg, indicado para a vigilância e 
monitoramento. O segundo, modelo Vant Médio, caracterizasse por: velocidade mais baixa, 
pouca manobrabilidade, entretanto sua capacidade de carga é de até 20 kg, indicado para a 
entrega de suprimentos. Os materiais usados na construção da estrutura dos primeiros 
modelos são: planta do aeromodelo, isopor P3 de 5mm, deprom de 2mm e 4mm, cola quente, 
cola de isopor e madeira alcatex utilizada na fixação do motor. E os materiais usados na 
construção da parte elétrica são: motor brushless, receptor, ESC brushless, servos para leme, 
profundor e ailerons junto com uma bateria LiPo de 11,1V de 1800mA, a aeronave é controlada 
por um radio controle de 6 canais, o qual tem a função de controlar os servos e a aceleração e 
desaceleração do avião, os servos devem ser calibrados antes de cada voo, para evitar 
imprevisto na decolagem ou em pleno voo. No funcionamento elétrico as coisas podem 
complicar um pouco, pois o motor brushless é um motor trifásico e por isso funciona com uma 
correta sincronização entre suas fases, ou seja, o motor brushless não adianta apenas variar a 
corrente. A forma correta de se controlar a velocidade é variando a frequência de troca de 
corrente entre suas fases. Isto é feito por um microprocessador que fica instalado dentro do 
ESC brushless. A também o BEC (circuito de eliminação de bateria) que é um dispositivo 
eletrônico que converte 11,1V para que se alimente o receptor e os servos do aeromodelo. 
Usando um BEC de media de 2A a 10A. Os resultados são incríveis, pois os modelos saíram 
conforme o planejamento, alta velocidade, grande manobrabilidade e são bem mais baratos do 
que aparentam ser (Se fossemos comprar um equipamento desses que criamos sairia com um 
preço muito alto). O piloto tem que ter um bom preparo antes de decolar com os aeromodelos, 
para isso existe um programa que busca a experiência mais realista possível, que usamos no 
treinamento dos pilotos. O projeto foi bem sucedido e teve bom apoio da equipe. Deveríamos 
ter mais apoio nesse setor, possibilitando a entrada de novas pessoas, fazendo com que nossa 
tecnologia se desenvolva cada vez mais, aperfeiçoando e adquirindo conhecimento e técnicas 
para no futuro se tornarmos pioneiros na fabricação de vant’s. 


