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Resumo: O projeto apresenta o desenvolvimento, em um programa de graduação, de um 

VANT (veículo aéreo não tripulado), popularmente conhecido como Drone, do tipo 

Quadrotor, para o qual adotou-se a abordagem PjBL (Project-Based Learning). Sua 

elaboração retrata a progressão do conhecimento de graduandos pela aprendizagem sobre o 

modelo dinâmico e estrutural do veículo e a aplicação de um sistema de controle PID 

(Proporcional-Integral-Derivativo) para voo autônomo através da utilização de 

processamento de imagem. O artigo descreve os equipamentos necessários à sua construção, 

assim como os embasamentos teórico e técnico necessários; mostra ainda como a experiência 

adquirida com o projeto será importante ao longo da graduação de todos os alunos 

envolvidos. Apresenta-se, ao final, uma avaliação das atividades para qualificar as 

habilidades, o aprendizado e observar a evolução de competências transversais. 
 

Palavras-chave: PjBL, Competências Transversais, Quadrotor, Controlador PID, 

Processamento de Imagem      
      

1. INTRODUÇÃO 

Enquanto a humanidade caminha em direção a um desenvolvimento tecnológico, a 

engenharia, responsável pela formação de profissionais para um novo mundo, necessita de 

caminhos alternativos, ou novas ferramentas, para o progresso da educação de um jovem 

engenheiro. O estudante de engenharia carece de caminhos que o leve a proatividade. Sendo 

assim, “o conhecimento deve ser construído pela experiência ativa do estudante e não mais ser 

assimilado passivamente [...]”. (SEVERINO, 2007, p. 25) 

Tem-se, ainda nos dias de hoje, métodos clássicos de ensino que se tornaram inábeis à 

realidade do cenário do mundo atual, pois houve mudança na maneira de agir e pouca 

transformação no modo de ensino. A intenção, ao introduzir novas metodologias de ensino no 

dia a dia, é implementar uma alternativa à metodologia tradicional que se mostra claramente 

ineficiente no processo de educação atual. (FELDER, 2003) 

O perfil de um graduando em engenharia do século XXI deve ser moldado utilizando 

novas técnicas de aprendizado que se adequem as necessidades atuais, para um mercado cada 

vez mais exigente, onde somente a formação técnica não satisfaz. Nos dias de hoje, o foco 

está no estudante que deve exercitar e desenvolver, além dos conhecimentos técnicos de seu 
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setor de especialidade, outras habilidades e competências como trabalho em grupo, liderança, 

comunicação, iniciativa, autodidatismo, adaptabilidade, efetividade, profissionalismo, 

capacidade de gerenciamento e habilidades cognitivas (COSTA et al., 2010). 

Ao deparar-se com este contexto da realidade de um universitário, vislumbra-se 

claramente a necessidade de mudanças na educação profissional desse aluno, agregando 

atividades que impulsionem seu crescimento e melhoria de seu perfil profissional. Neste 

contexto, um grupo de estudantes de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), integrantes do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica - PET, 

desenvolveu um projeto envolvendo a pesquisa, elaboração, modelagem e aplicação de um 

quadrotor, que é uma aeronave impulsionada por quatro motores.  

Voltados inicialmente para o mercado militar, o uso do VANT (veículo aéreo não 

tripulado) e drone têm crescido ao redor do mundo. Atualmente, mais de 40 países têm 

trabalhos de desenvolvimento com os drones e VANTs, que têm conquistado outras áreas que 

perceberam o potencial dessas aeronaves, agora utilizadas na agricultura, monitoramento, 

reconhecimento tático, segurança, vigilância e mapeamento, entre outros. 

A utilização da estratégia PjBL (Project-Based Learning) para desenvolvimento do 

projeto possibilitou não só a construção de um sólido conhecimento técnico nas áreas 

envolvidas - eletrônica, controle, robótica, programação - como reforçou também as 

competências transversais dos integrantes da equipe, como mostra a avaliação efetuada 

durante e ao final do projeto. 

O artigo está estruturado como segue: a Seção 2 apresenta a metodologia utilizada no 

projeto, a Seção 3 detalha o projeto e a Seção 4 os Resultados obtidos. As conclusões finais 

são discutidas na Seção 5. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a estratégia PjBL, que enfatiza o aprendizado autodirigido, 

centrado no estudante. O grupo, formado por 8 graduandos em Engenharia Elétrica, 

supervisionado pelo docente tutor, reuniu-se duas vezes por semana, ao longo do projeto, 

utilizando o tempo disponível nas atividades curriculares formais. Para condução do projeto, 

os problemas que se apresentariam foram primeiramente identificados e listados e 

formulados, a seguir, os objetivos de aprendizagem pretendidos, com base em tópicos 

considerados úteis para o esclarecimento e a resolução do problema. Trabalhou-se, 

posteriormente, de forma independentemente, na busca de informações e em sua elaboração 

(estudo autodirigido) antes da próxima reunião, quando as informações trazidas por todos 

foram discutidas e integradas ao contexto do problema apresentado no desenvolvimento do 

projeto, para viabilizar sua solução. 

Houve a necessidade do ensino de algumas ferramentas específicas para que todos 

avançassem com o projeto, no formato de minicursos com apostilas e práticas executados 

pelos próprios alunos que estavam à par da utilização da ferramenta em questão, tais como os 

softwares SolidWorks e Mission Planner, e nas linguagens de programação em Python e 

MatLab. 
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3. PROJETO 

Sendo um projeto voltado majoritariamente para o desenvolvimento, suas etapas 

envolveram estruturar um modelo de código aberto - projeto e construção - de uma estrutura 

do tipo quadrotor, detalhar cada componente utilizado para a construção mecânica da 

plataforma, apresentar o modelo matemático para o voo autônomo utilizando processamento 

de imagem e sintonizar um controlador PID embarcado, usado para estabilização do sistema e 

acionamento dos motores, bem como a simulação do controlador PID clássico e uma variação 

do controlador PID em ambiente Simulink/MatLab.  

O ponto de partida do projeto foi seu planejamento estratégico, que englobou a definição 

dos objetivos e programas a serem executados para traçar as metas e produzir os resultados 

esperado, dividido por etapas o passo a passo de sua elaboração, que envolveram: design da 

estrutura, escolha dos componentes, sistema de controle e análise do ambiente interno, 

contemplando as deficiências e aspectos positivos do projeto. As expectativas colocadas como 

objetivos educacionais para o projeto, e formas de sua viabilização, são apresentadas na 

Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Expectativas quanto ao projeto: 
 

Expectativa Atributos 

Competências transversais Liderança, trabalho em equipe, oratória, 

flexibilidade e organização. 

Conhecimentos técnicos Linguagem de programação Python, 

processamento de imagem e sistema de 

controle PID, simulação Simulink/MatLab. 

Busca por conhecimento extracurricular Artigos, livros, acesso precoce ao 

conteúdo exposto na graduação 

Aplicação PjBL Conhecimento dinâmico aprimorado 

através de projeto 

Melhorias para o Programa de educação 

Tutorial 

Formação acadêmica, aperfeiçoamento 

pessoal e diferencial para o mercado 

profissional 

 

3.1. Design da Estrutura 

O design da estrutura para o projeto mecânico tem como principal consideração o peso 

final do protótipo, obrigando a busca por um layout leve, e de baixo custo, para confecção da 

estrutura. Optou-se então pelo termoplástico ABS, derivado do petróleo, material este 

utilizado na impressora 3D (RepRap), projeto paralelo desenvolvido pelo PET Elétrica a 

partir de códigos abertos tanto para hardware e software, onde os integrantes do grupo têm a 

oportunidade de desenvolver a habilidade criativa através do SolidWorks, ferramenta 

educacional que auxilia no ensino de design e projeto mecânico 3D, utilizado por mais de 

80% das melhores escolas de engenharia do mundo. 
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Figura 1 - Montagem da estrutura impressa em 3D, com adição das fibras de carbono no 

software SolidWorks 

 

A figura 1 mostra o modelo completo projetado e desenhado no programa, assim como 

cada uma das peças da estrutura, com exceção dos braços em fibras de carbono, em que foram 

considerados os aspectos mecânicos da montagem em um ambiente simulado, de forma a 

prever a dinâmica de voo do drone futuramente. A complexidade de cada peça também passa 

pelo estudo de sua impressão na 3D, sendo necessário, assim, levar-se em consideração, no 

projeto, as limitações da impressora 3D utilizada. Com a utilização desses procedimentos, foi 

possível construir-se uma estrutura bem planejada e de custo otimizado, com diminuição 

considerável dos erros de construção. 

 

3.2. Escolha dos componentes 

O design da estrutura para o projeto mecânico tem como principal consideração o peso 

final do protótipo. O passo inicial para escolha dos componentes do sistema de propulsão foi a 

especificação dos motores, com base no peso total estimado do quadrotor. Adotou-se motores 

brushless DC (BDCM), sem escova e ímãs permanentes no rotor, pois apresentam excelente 

desempenho e eficiência superior, entre outras vantagens. Esta especificação possibilitou aos 

alunos desenvolver conhecimentos sobre seus princípios de funcionamento, principais 

configurações e estratégias de controle dos motores brushless, motores de indução e aos de 

corrente contínua com comutadores. 

O controle e acionamento dos motores são efetuados por um controlador que envia sinal 

ao ESC (Eletronic Speed Control), para o que utilizou-se o Arduino Pilot Mega (APM)  uma 

controladora de código aberto, com capacidade de voo autônomo baseado na plataforma 

Arduino; adicionalmente, o software de controle de código aberto está sendo constantemente 



 

COBENGE 2016 
XLIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 

27 a 30 de setembro de 2016 
UFRN / ABENGE 

 

 

atualizado com novos recursos e aprimorados por uma equipe de cerca de 30 desenvolvedores 

do núcleo, apoiado por uma comunidade de mais de 10000 membros.  

Uma das desvantagens de veículos multi-rotor é o alto consumo de energia necessário à 

alimentação dos quatro rotores. Para minorar o problema, o fornecimento de energia para o 

sistema foi efetuado por uma bateria de Lithium-ion Polymer (LiPo), geralmente mais seguras 

e menos prejudiciais ao meio ambiente que outros tipos de baterias. Ademais, tornaram-se as 

baterias de alto desempenho mais comuns no mercado dos drones e são utilizadas em veículos 

terrestres, barcos, aviões e helicópteros. 
 

3.3. Sistema de controle 

Posturas para aprimorar a educação de controle é uma questão de vital importância, 

(Kheir et al., 1996), existindo um consenso que os quatro conceitos básico, necessário ao 

engenheiro da área de controle, são a dinâmica com memória, estabilidade, realimentação e 

compensação. Levando-se em conta as recomendações presentes em (Kheir et al., 1996) e 

(Antsaklis et al., 1999), o principal desafio para esta aprendizagem, no desenrolar do projeto, 

foi construir espaços de aprendizagem que possibilitassem dotar os envolvidos no projeto com 

habilidades práticas e teóricas para um bom desempenho profissional. 

A primeira fase do projeto permitiu controlador o drone remotamente por rádio controle, 

ou seja, vôo não autônomo. Ademais motivados a apresentar um modelo matemático para vôo 

autônomo, rastreando e seguindo objetos e pessoas, através do processamento de imagem em 

tempo real, optou-se por embarcar um sistema de controle Proporcional - Integral - Derivativo 

- PID, algoritmo praticamente onipresente nos sistemas que operam em malha fechada, com 

realimentação automática. Sua popularidade se deve ao fato de ser simples de ajustar e ter, no 

mercado, uma grande variedade de ferramentas que possibilitam sua implementação de 

maneira fácil e prática. Houve, assim, a necessidade de se encontrar a solução para um 

problema de controle possibilitando a aprendizagem dos tópicos, pelos participantes, 

enquanto o problema fosse resolvido, desenvolvendo em conjunto competências transversais 

necessárias para enfrentar os novos desafios. 

Além de aprimorar a base técnica para sistemas de controle, este desenvolvimento 

envolveu a necessidade de se construir outros conhecimentos, não abordados em salas de 

aula, suprindo deficiências na formação dos alunos. Tome-se, como exemplo, a necessidade 

de estudos aprofundados sobre processamento de imagem com o OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library), originalmente, desenvolvida pela Intel, em 2000, que é uma 

biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao uso acadêmico e comercial, para o 

desenvolvimento de aplicativos na área de visão computacional; além de Python, uma 

linguagem de programação de propósito geral, que se tornou muito popular em curto espaço 

de tempo, principalmente por sua simplicidade e legibilidade do código. 

 

3.4. Análise do ambiente interno  
Em paralelo com o desenvolvimento técnico, outro princípio do projeto foi a avaliação 

constante do ambiente de trabalho, possibilitando a cada integrante a possibilidade de lidar 

com suas forças e fraquezas, reforçando o autoconhecimento. 

       Foi possível verificar a evolução de uma maturidade estratégica, desenvolvida dentro do 

grupo, possibilitando uma discussão e busca de consenso sobre as direções para continuidade 

do projeto e as ações necessárias. A gerência e controle dos recursos disponíveis, e 
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necessários, foi efetuada a partir do pré conhecimento de cada participante, sendo que a forma 

de gestão e organização de tarefas foram alocadas a cada membro ocorreu de acordo com seus 

interesses e carências, de forma que, ao final dos planos traçados, não ocorresse uma 

defasagem no conhecimento de todo grupo. 

Um ambiente de trabalho, caracterizado por personalidades muitas vezes singulares, 

resulta em pensamentos com direções opostas, visões diferenciadas, e por vezes, conflitantes, 

situação que acaba gerando conflitos. Buscou-se, então, um método para que o grupo criasse 

maior resiliência às questões emocionais formando subgrupos de pesquisa para os temas, 

propiciando a ajuda mútua entre os pares, buscando alinhar pensamentos e visões.  

 

4. RESULTADO 

Um dos grandes desafios para quem está em processo de formação é transformar o 

conhecimento em resultados. Buscando alcançar este objetivo, o projeto seguiu diretrizes 

buscando fornecer a cada integrante um treinamento, em um processo intermitente, onde 

abriu-se a perspectiva para cada integrante do grupo repassar ou reciclar conhecimentos, 

atitudes e habilidades ou otimização do trabalho, habilitando-os a serem mais produtivos e a 

contribuir melhor para o alcance de objetivos em suas vidas, como engenheiros. 

A contribuição da metodologia, aplicada ao longo do planejamento executado para o 

projeto se comprovou efetiva através de uma avaliação, envolvendo todos os integrantes do 

projeto, destinada a verificar se os seguintes aspectos forma reforçados durante as atividades: 

 Aprender de forma independente; 

 Construção de conhecimentos para formação do engenheiro do século XXI; 

 Gerenciamento de relações interpessoais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Aquisição de conhecimento para a formação de um estudante em 

engenharia do século XXI segundo a equipe 
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Os resultados obtidos mostram, na visão dos participantes, que o projeto possibilitou 

reforçar capacitações, que podem ser ajustadas às necessidades dos integrantes. A mensuração 

dos resultados oferece ao Programa de Educação Tutorial argumentos para que realização de 

treinamentos e atividades que possibilitem agregar maiores conhecimentos ao perfil 

profissional, suprindo ainda as deficiências porventura existentes no discente. 

       Dentro do horizonte de competências listadas inicialmente, e das expectativas em relação 

aos resultados do projeto (Tabela 1), foi possível verificar, após a avaliação, quais foram 

atingidas ao decorrer do processo de aprendizagem e efetivação do projeto. O nível de 

satisfação destas competências, e resultados, propostas ao início do projeto, é mostrada na 

Figura 4 - Gerenciamento de relações Figura 3 - Aprender de forma independente 

Figura 5 - Expectativas atingidas segundo o grupo 
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Figura 5, aparecendo a busca pelo conhecimento técnico como o item com maiores 

resultados, considerando-se as expectativas colocadas e os resultados obtidos, sempre na 

visão dos participantes do projeto.  

 

 

Figura 6 - Primeiro projeto do drone 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado na aprendizagem dos participantes do projeto é claramente visível, de acordo 

com as avaliações, e autoavaliações, efetuadas pelos integrantes do projeto, mostrando que 

desenvolveram os conteúdos teórico e técnico discutidos durante todo projeto; ressalte-se que 

para alguns participantes, cursando ainda semestres mais iniciais do curso, muitos destes 

conteúdos ainda não tinham sido vistos, ou não seriam vistos, durante o desenrolar do curso. 

Desta forma, o aluno já adquire conhecimento com a experiência acumulada, facilitando a 

aprendizagem no momento em que o conteúdo for formalmente apresentado em seu curso. 

Analisando as respostas dos membros da equipe nos questionários, destaca-se o grande 

avanço na capacidade de trabalhar em equipe e gerenciar relações, além de deixar um legado 

para o Programa de Educação Tutorial - PET Elétrica, que continuará a usufruir dos 

equipamentos desenvolvidos e dos conhecimentos herdados. 

Pode-se concluir, ao final, que a adoção de posturas ativas e indutivas para a 

aprendizagem, considerando esta e outras experiências de projetos executados pelo PET - 

Elétrica, conduz a um sólido conhecimento técnico reforçando, adicionalmente, as 

competências transversais, altamente necessárias ao currículo profissional do engenheiro na 

atualidade. 
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APPLICATION OF PJBL IN ENGENEERING EDUCATION: DESIGN 

AND BUILDING OF A DRONE  
  
  

Abstract: The following project aims to present the development, in a graduation program,  
of an unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a Drone, based on a Quadcopter 
model, which was adopted PjBL (Project-Based Learning) didactic approach. Its elaboration 
depicts the progression of undergrads’ knowledge by apprenticeship over the assembly and 
dynamic modeling of the vehicle and the implementation of a PID (Proportional-Integral-
Derivative) controller embedded system to make an autonomous flying model through image 

http://doctordrone.com.br/bateria-lipo-o-que-voce-precisa-saber/
http://doctordrone.com.br/bateria-lipo-o-que-voce-precisa-saber/
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processing. Further, the article has an objective to detail the chosen equipment for its 
construction, also the necessary theory and technical basements, and demonstrates how the 
experience acquired along the project will be important to the involved graduate students’ 
formation. Finally, presents an evaluation of the activities to qualify the abilities, learning 
and observe the evolution of transversal skills. 
  
Keywords: Quadcopter, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), PID Controller, Image Processing 


