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RESUMO 

 

Os quadrirrotores são veículos aéreos não tripulados pertencentes à classe VTOL (Vertical 

Take-Offs and Landings), ou seja, são veículos aéreos controlados remotamente capazes de 

realizar pousos e decolagens na vertical. Geralmente, estes veículos são projetados na forma de 

uma cruz simétrica contendo motores elétricos localizados em cada uma de suas extremidades. 

Mesmo aqueles compostos de peças simples e de baixo custo resultam em uma estrutura com 

efeito giroscópio reduzido e boa manobrabilidade. Estas características tornam vantajoso o uso 

de quadrirrotores em tarefas de vigilância, buscas e salvamentos, bem como atividades 

agropecuárias, entre outras. Neste contexto, este trabalho propõe uma modelagem matemática 

que descreve a movimentação tridimensional de um drone. Para isso, foram adotados princípios 

físicos das equações de Newton para o movimento de translação, enquanto o movimento de 

rotação foi representado pelas equações de Euler. 

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Newton-Euler. Veículo Aéreo. 

 

 

QUADROTOR MATHEMATICAL MODELING 

 

 

ABSTRACT 

 

The quadrotors are VTOL class unmanned aerial vehicles, in other words, they are remotely 

controlled aircraft capable of performing vertical take-offs and landings. Generally, these 

vehicles are designed in the shape of a symmetrical cross featuring 4 electric motors located at 

their ends. Even those composed of simple and inexpensive parts result in a structure with 

reduced gyroscopic effect and good maneuverability. These characteristics make the usage of 

quadrotors advantageous in surveillance, search and rescue tasks, as well as agricultural 

activities, among others. In this context, this work proposes a mathematical model to describe 

the three-dimensional movement of a drone. To achieve this goal, physical principles of 

Newton's equations were adopted for the translational motion, while the rotational motion was 

represented by Euler's equations. 
 

Keywords: Mathematical Modeling. Newton-Euler. Aerial Vehicles. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

Desde da idade média, engenheiros e inventores tentam criar dispositivos que atacam 

seus inimigos pelo ar, a longas distâncias. O primeiro caso registrado de um ataque de veículo 

aéreo não tripulado ocorreu em 1849, quando o exército austríaco atacou a cidade de Veneza 

com balões cheios de explosivos. O estopim para criação de veículos aéreos não tripulados deu-

se durante a Segunda Guerra Mundial, com inspiração na “buzz bomb”, bombas voadoras 

alemãs, chamadas assim pelo barulho que faziam quando estavam em queda (SILVA e 

LIBARDI, 2016). 

 Com a Guerra Fria, houve avanços em áreas da engenharia como a teoria de controle e 

a evolução nos algoritmos de trajetória, o que permitiu o desenvolvimento de tecnologias sobre 

veículos aéreos não tripulados (VANT’s) (SILVA e LIBARDI, 2016). Dessa forma, esse tipo 

de veículo foi definido como aeronaves que não necessitam de um piloto, e que a trajetória e 

orientação são realizadas por circuitos embarcados ou circuitos remotamente localizados 

(VASCONCELLOS e CATUNDA, 2013). Essas aeronaves são feitas de acordo com sua 

utilidade, podendo ter motores a jato ou motores elétricos (REIMBOLD et al., 2017). Nesse 

trabalho, será estudado um tipo de aeronave com motores elétricos chamados de quadrirrotores. 

 Um quadrirrotor é uma aeronave com capacidade de decolagem e aterrisagem vertical, 

ou seja, VTOL (Vertical Take-Offs and Landings) e capacidade de executar voos pairados. 

Esses veículos são formados por quatro motores, todos nas extremidades, e por uma estrutura 

que, em sua maioria, tem o formato de cruz. Essas características proporcionam uma boa 

manobrabilidade, podendo, assim, ser aplicada em redes de vigilância, em buscas e 

salvamentos, no acesso a ambientes perigosos, entre outros (PAULA, 2012; HOFFMANN et 

al., 2007; VASCONCELLOS e CATUNDA, 2013). Os quadrirrotores possuem seis graus de 

liberdade, mas apenas quatro podem ser controlados, que são: arfagem (roll), rolagem (pitch), 

guinada (yaw) e altitude (PAULA, 2012; SILVA, 2017).  

 Neste trabalho será apresentada uma pequena história dos VANT’s, em especial dos 

quadrirrotores, bem como o funcionamento dessa aeronave. O objetivo é desenvolver um 

modelo matemático que expressa as posições que o veículo aéreo pode assumir no espaço. O 

modelo proposto será dividido em movimento de translação, utilizando a segunda lei de 

Newton, e movimento de rotação, fazendo o emprego das equações de Euler. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS VANT’S 

  

Veículos aéreos não-tripulados (VANTs) consistem em aeronaves que não necessitam 

de um piloto. Seu controle de trajetória e orientação é realizado por circuitos embarcados ou 

remotamente localizados que permitem seu deslocamento sem a necessidade de intervenção 

humana durante o processo de voo (VASCONCELLOS e CATUNDA, 2013).  

Antes mesmo da Primeira Guerra, alguns engenheiros estudaram uma forma de 

levar um artefato explosivo pelo ar até um alvo a dezenas de quilômetros de distância, o que 

posteriormente levou à criação dos mísseis. O primeiro emprego conhecido de veículos aéreos 

não tripulados (VANT) ocorreu em 22 de agosto de 1849, quando o exército austríaco atacou a 

cidade de Veneza usando balões carregados de explosivos. 

A criação dos drones teve inspiração em bombas voadoras alemãs do tipo V-1, 

popularmente conhecidas como “buzz bomb”, criadas durante a Segunda Guerra Mundial 

(SILVA e LIBARDI, 2016). 

Durante a Guerra Fria, com a corrida armamentista, foram criadas tecnologias militares 

como o voo automático de mísseis de longa distância e aeronaves de espionagem. Neste ponto, 

as histórias da aviação e da robótica já se misturavam. Tais tecnologias foram as que mais 

contribuíram para o desenvolvimento da automatização do transporte aéreo, influenciando 

diretamente o surgimento de aeronaves robóticas (SILVA e LIBARDI, 2016).  

A figura abaixo mostra a “buzz bomb”. 

Figura 1: “buzz bomb” 

 
Fonte: Página sobre a “buzz bomb”1. 

 
1 Disponível em http://heroicrelics.org/info/v-1/v-1-cut-away.html. Acesso em 2019. 

http://heroicrelics.org/info/v-1/v-1-cut-away.html
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O primeiro drone moderno surgiu em 1951, quando a Ryan Aeronautical Company 

passou a desenvolver o Firebee (Q-2A), um drone a jato destinado a servir como alvo aéreo. 

Com o passar do tempo, foi-se aprimorando os VANTs até a criação do drone mais temido em 

guerra, conhecido como RQ-4 Global Hawk (AERO MAGAZINE, 2015). 

As figuras abaixo apresentam os VANTs Firebee (Q-2A) e o RQ-4 Global Hawk. 

Figura 2: Firebee (Q2A). 

 
Fonte: Página história do Firebee2. 

 
Figura 3: RQ-4 Global Hawk. 

 
Fonte: Wikipedia3. 

 

No Brasil, o primeiro registro de desenvolvimento de um VANT ocorreu em 1982. 

Um projeto conjunto entre o Centro Técnico Aeroespacial e a Companhia Brasileira de 

Tratores produziu um veículo não tripulado a jato, batizado de BQM-1BR, que 

serviria como alvo aéreo (BARCELOS, 2017). 

Nos anos 2000, surgiu o Projeto ARARA (Aeronave de Reconhecimento Autônoma e 

Remotamente Assistida), que, em uma parceria entre o Instituto de Ciências Matemáticas e 

 
2 Disponível em http://www.wsmr-history.org/Q2ADrone.htm. Acesso em 2019. 
3 Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4_Global_Hawk. Acesso em 2019. 

http://www.wsmr-history.org/Q2ADrone.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4_Global_Hawk
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Computação da Universidade de São Paulo e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), criou um drone desenvolvido para utilização em agricultura de precisão. O 

projeto deu origem ao primeiro VANT de asa fixa desenvolvido com tecnologia 100% 

brasileira, cujo desenho industrial foi patenteado pela Embrapa (RASI, 2008). As figuras abaixo 

mostram o primeiro drone brasileiro BQM-1BR e o projeto ARARA. 

Figura 4: Drone BQM-1BR. 

 
Fonte: Flickr4. 

 

Figura 5: Projeto ARARA. 

 
Fonte: Wikipedia5. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO E UM BREVE HISTÓRICO DOS QUADRIRROTORES 

  

O quadrirrotor é uma aeronave motorizada que possui a capacidade de decolagem e 

aterrisagem vertical (VTOL), além de poder realizar voos pairados. Essa aeronave deriva dos 

 
4 Disponível em https://www.flickr.com/photos/fbryan/5160162858. Acesso em 2019. 
5 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_a%C3%A9reo_n%C3%A3o_tripulado. Acesso 

em 2019. 

https://www.flickr.com/photos/fbryan/5160162858
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_a%C3%A9reo_n%C3%A3o_tripulado
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helicópteros, pois possui como principal meio de propulsão rotores de empuxo vertical 

(PAULA, 2012). 

O veículo é composto por quatro motores, com dois pares de lâminas de passo fixo em 

contra-rotação localizados nas extremidades da aeronave (HOFFMANN et al., 2007). Assim, o 

quadrirrotor possui maior manobrabilidade e, por utilizar quatro motores, o diâmetro das hélices 

pode ser menor (REIMBOLD et al., 2017). Devido a suas características, o uso desse veículo é 

previsto para uma variedade de aplicações, como redes de vigilância, buscas e salvamentos, 

mapeamentos, supervisionamento, obtenção de imagens e agricultura (VASCONCELLOS e 

CATUNDA, 2013).  

A primeira aeronave caracterizada como um quadrirrotor que se tem registro foi criada 

por Charles Richet e pelos irmãos Breguet, em 1907. Esse quadrirrotor era movido por um 

motor a gasolina que aumentava sua massa, por isso só foi possível voos em baixa altitude e 

em poucos segundos (SÁ, 2012). A grande dificuldade em estabilizar a aeronave pelo piloto foi 

o que desmotivou a continuação das pesquisas sobre os quadrirrotores (VASCONCELLOS e 

CATUNDA, 2013). Hoje em dia, os quadrirrotores são veículos com dimensões bem menores 

em comparação a criada pelos irmãos Breget e Richer e apresentam, na maioria das vezes, 

motores elétricos e um avançado sistema de controle.  

A imagem 6 ilustra o primeiro quadrirrotor criado por Richer e os irmãos Breget em 

1907, nomeado Bréguet-Richet Gyroplane No. 1. 

Figura 6: Primeiro quadrirrotor, criado em 1907, nomeado Bréguet-Richet Gyroplane No. 1. 

 
Fonte: Revista de Aeronaves6. 

Como em todos os sistemas, os quadrirrotores apresentam vantagens e desvantagens. O 

quadro abaixo, adaptado de Paula (2012), exibe as vantagens e as desvantagens de um 

quadrirrotor. 

 

 

 
6 Disponível em http://www.aviastar.org/helicopters_eng/breguet_gyro.php. Acesso em 2019. 

http://www.aviastar.org/helicopters_eng/breguet_gyro.php
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Quadro 1: Vantagens x Desvantagens de um quadrirrotor. 

Vantagens Desvantagens 

1. Partes mecânicas simples; 

2. Mais barato; 

3. Efeito giroscópio reduzido; 

4. Boa manobrabilidade 

1. Autonomia baixa; 

2. Dimensões físicas 

menores. 

Fonte: Paula, 2012. 

 

2.3 FUNCIONAMENTO DO QUADRIRROTOR 

 

O princípio de funcionamento de um quadrirrotor baseia-se no controle da velocidade 

de rotação de cada uma das quatro hélices (Ω1, Ω2, Ω3, Ω4) (SOUZA, 2016). Na configuração 

quadrirrotor, quatro motores de mesma dimensão e potência estão fixados nas extremidades da 

estrutura normalmente em cruz (SILVA, 2017).  

De acordo com Silva (2017), os pares de atuadores devem girar em sentidos contrários, 

dois motores de extremidades opostas em relação ao centro da estrutura giram no sentido 

horário e os outros dois no sentido anti-horário. Esta configuração é utilizada para eliminar os 

efeitos giroscópios ocasionados pelos torques dos motores. Para que a direção do empuxo se 

mantenha igual para as quatro hélices, as duas que giram no sentido anti-horário possuem o 

passo das pás invertido (PAULA, 2012).  

Os quadrirrotores possuem seis graus de liberdade, pois essa aeronave pode assumir 

qualquer orientação e posição no espaço tridimensional. Entretanto, possui apenas quatro 

propulsores (motor e hélice) e, dessa forma, apenas quatro graus podem ser controlados ao 

mesmo tempo, que são: arfagem, guinada, rolagem e altitude (PAULA, 2012; SILVA, 2017). 

Segundo Reimbold et al. (2017), arfagem, guinada, rolagem e altitude são definidas 

como: 

● Arfagem: Movimento feito eixo 𝑦. É a movimentação que faz o quadrirrotor mover-se 

para frente ou para trás. 

● Rolagem: Deslocamento feito no eixo 𝑥. Deslocamento para a esquerda ou direita. 

● Guinada: Movimento realizado em torno do eixo 𝑧. Nesse movimento, a aeronave terá 

uma inclinação de zero grau em relação ao plano 𝑥𝑂𝑦, dessa forma só realizará 

movimento de rotação em torno do seu eixo. 

● Altitude: Movimento em que a aeronave ganha altura. Movimento em que a aeronave 

modifica seu valor no eixo 𝑧. 
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O quadro 2, extraído de (PAULA, 2012), mostra a movimentação do quadrirrotor em 

relação a variação da velocidade das hélices (Ω). 

Quadro 2: Relação entre a velocidade das hélices e o movimento desejado. 

Movimento 

Velocidade angular para cada hélice 

Frontal (Ω1) Direita (Ω2) Traseira (Ω3) Esquerda (Ω4) 

Pairado Ωc Ωc Ωc Ωc 

Altitude 

(Z) 
Ωc + Ωv Ωc + Ωv Ωc + Ωv Ωc + Ωv 

Arfagem Ωc + Ωv Ωc Ωc − Ωv  Ωc 

Rolagem Ωc Ωc + Ωv Ωc Ωc − Ωv 

Guinada Ωc + Ωv Ωc − Ωv Ωc + Ωv Ωc − Ωv 

Fonte: Paula, 2012. 

No quadro 2, Ωc é a velocidade angular constante suficiente para contrabalancear os 

efeitos da aceleração da gravidade e Ωv é a velocidade angular variável positiva ou negativa 

respeitando os limites de saturação do modelo. 

A imagem abaixo ilustra a movimentação apresentada no quadro 2. 

Figura 7: Movimento do quadrirrotor quando varia a velocidade de um motor. 

 
Fonte: Sá, 2012. 
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3. MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Conceitualmente, um modelo matemático, consiste em um conjunto de equações que 

representam as análises obtidas sobre o sistema real, usadas na construção do modelo. As 

equações matemáticas de um modelo não proporcionam a própria explicação cientifica do 

modelo, mas descrevem o comportamento do sistema (SODRÉ, 2007; FELÍCIO, 2010). Tais 

equações são resolvidas em função de valores medidos no mundo real (SODRÉ,2007). 

 Serão abordados alguns conceitos matemáticos e físicos, como dinâmica e rotações que 

serão utilizados para construir o conjunto de equações que representa o movimento do 

quadrirrotor. 

 

3.1 MATRIZ DE ROTAÇÃO 

 

 Matriz de rotação ou matriz de atitude é utilizada para fazer a rotação do sistema de 

coordenadas de referência para o sistema de coordenadas de observação. Leonard Euler propôs 

o seguinte teorema de sequência de rotações. 

Teorema: Dados dois sistemas de coordenadas ortogonais e independentes eles podem ser 

associados por uma sequência de rotações (não mais que três) sobre os eixos de coordenadas 

desde que não haja duas rotações consecutivas sobre um mesmo eixo. 

 É possível obter várias sequências de rotações, sendo que a mais conhecida é a sequência 

de rotação zyx pois é muito utilizada no ramo da navegação. Os ângulos de Euler, estão 

presentes em algoritmos de atitudes dos satélites, jogo de computadores, robótica entre outros 

(GRANZIEIRA, 2006). 

 O sistema de coordenadas do corpo (quadrirrotor) e o sistema de coordenadas do 

referencial (planeta Terra) estão ligados pelos ângulos de Euler e pela matriz de rotação, 

determinada matematicamente como 

R(𝜙, 𝜃, 𝜓) = 𝑅(𝑥, 𝜙) ∙ 𝑅(𝑦, 𝜃) ∙ 𝑅(𝑧, 𝜓) 

em que, 

• 𝑅(𝑥, 𝜙) é a rotação sobre o eixo 𝑥, expressa como 

𝑅(𝑥, 𝜙) = [

1 0 0
0 𝑐(𝜙) 𝑠(𝜙)

0 −𝑠(𝜙) 𝑐(𝜙)
] (M.1) 
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• 𝑅(𝑦, 𝜃) é a rotação sobre o eixo 𝑦, matematicamente  

𝑅(𝑦, 𝜃) = [
𝑐(𝜃) 0 −𝑠(𝜃)
0 1 0
𝑠(𝜃) 0 𝑐(𝜃)

] (M.2) 

• 𝑅(𝑧, 𝜓) é a rotação sobre o eixo 𝑧, dada por  

          𝑅(𝑧, 𝜓) = [
𝑐(𝜓) 𝑠(𝜓) 0

−𝑠(𝜓) 𝑐(𝜓) 0
0 0 1

] (M.3) 

Realizando a multiplicação entre as matrizes acima, obtém-se (M.A), matriz chamada 

de matriz de rotação. 

𝑅 = [

𝑐(𝜓)𝑐(𝜃) 𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑠(𝜙) − 𝑠(𝜓)𝑐(𝜙) 𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙)

𝑠(𝜓)𝑐(𝜙) 𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑠(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑐(𝜃) 𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙)

−𝑠(𝜃) 𝑐(𝜃)𝑠(𝜙) 𝑐(𝜃)𝑐(𝜙)
] (M.A) 

em que, c(ângulo) e s(ângulo) são, respectivamente, cosseno(ângulo) e seno(ângulo). 

 

3.2 TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO 

 

O estudo da dinâmica é o ramo da física que trata a relação entre o movimento e suas 

causas (CORRADI et al., 2010). Symon (1996) expõe que o movimento de um corpo rígido no 

espaço é determinado pelas equações abaixo 

 �⃗� = 𝑚
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 (1) 

 �⃗⃗⃗� = 𝐼
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
 (2) 

onde (1) é a segunda Lei de Newton para translações e (2) é a segunda lei de Newton para 

rotações. Em um movimento de pura translação, as dimensões do corpo são desprezíveis. Já em 

um movimento de rotação, suas dimensões devem ser consideradas (CORRADI et al., 2010). 

As leis de Newton relacionam as forças que os objetos exercem uns sobre os outros e 

relacionam qualquer variação no movimento de um objeto com as forças que atuam sobre ele 

(TIPLER et al., 2013).  

A seguir será apresentada a segunda lei de Newton e as demais forças que atuam no 

quadrirrotor quando está em movimento.  
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3.2.1 SEGUNDA LEI DE NEWTON 

 

A 2° lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, é a lei básica que permite 

determinar a evolução de um sistema na mecânica clássica (NUSSENZVEIG, 2002). Abaixo é 

enunciada a segunda lei de Newton de acordo com Halliday et al. (2016). 

Lei 1 (2° Lei de Newton): A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da 

massa do corpo pela aceleração. Matematicamente, tem-se: 

 �⃗�𝑟𝑒𝑠 = 𝑚
𝑑2𝑠

𝑑𝑡2
 (3) 

onde, 

- �⃗⃗⃗�𝒓𝒆𝒔 = ∑𝑭, em que F são as forças que atuam no corpo [N]; 

- 𝒎, é a massa do corpo [kg]; 

- 
𝒅𝟐�⃗⃗�

𝒅𝒕𝟐
, é aceleração sobre o corpo [m/s²]. 

Observação 1: (3) é uma equação vetorial e pode ser escrita em componentes, uma para cada 

eixo do sistema cartesiano.  

�⃗� = 𝑚
𝑑2�⃗�

𝑑𝑡2
𝑖̂ + 𝑚

𝑑2�⃗�

𝑑𝑡2
𝑗̂ + 𝑚

𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
�̂� 

 

3.2.2 FORÇA PESO - �⃗⃗⃗� 

 

Definição: (Força Peso) É uma força que atua sobre um corpo na vizinhança da superfície da 

terra devido a atração gravitacional (NUSSENZVEIG, 2002). 

Escrita matematicamente como 

�⃗⃗� = 𝑚�⃗� 

onde, 

- 𝒎, massa do corpo [kg]; 

- �⃗⃗⃗�, aceleração da gravidade [m/s²]. Convencionada que seu sentido é para baixo e |�⃗⃗⃗�| =

9,81𝑚/𝑠2. 
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3.2.3 FORÇA DE ARRASTO - 𝑭𝒂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

Definição: (Força de Arraste) Quando há um movimento em um fluido como ar, água ou 

qualquer outro tipo de fluido, o fluido exerce uma força de arraste, que se opõe ao movimento 

do objeto (TIPLER et al., 2013).  

A força de arrasto depende da forma do objeto, das propriedades do fluido e da 

velocidade do objeto em relação ao fluido (TIPLER et al., 2013). 

A magnitude da força de arrasto é expressa como 

�⃗�𝑎 = 𝑏𝑣𝑛 

onde, 

- 𝒃, uma constante;  

- 𝒗, velocidade do objeto em relação ao fluído [m/s]; 

- 𝒏, valor constante. 

Será estudado somente quando o fluido for o ar e quando o quadrirrotor tiver uma 

velocidade capaz de produzir uma turbulência no ar atrás do corpo. Halliday et al. (2016), 

apresenta o módulo da força de arrasto, quando o fluído é o ar, como sendo 

�⃗�𝑎 =
1

2
𝐶𝜌𝐴𝑣2 

em que, 

- 𝑪, coeficiente de arrasto, valor tabelado; 

- 𝝆, densidade do ar [kg/m³]; 

- 𝑨, área da seção reta efetiva do corpo, isto é, área de uma seção reta perpendicular à velocidade 

𝑣 [m2]; 

- 𝒗, velocidade do objeto em relação ao fluído [m/s]. 

 

3.2.4 FORÇA DE SUSTENTAÇÃO - �⃗⃗⃗� 

 

�⃗⃗� = ∑𝜌𝐴𝐶𝑇(𝛺𝑖𝑟)
2

4

𝑖=1

 

sendo, 

- 𝝆, densidade do ar [kg/m³]; 

- 𝑨, área da hélice, isto é, 𝐴 = 𝜋𝑟2 sendo 𝑟 o raio da hélice [m2]; 

- 𝑪𝑻, coeficiente de tração, expresso em [N/(Kg/s2).m3]; 

- 𝛀, velocidade do rotor [m/s]; 
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- 𝒓, raio da hélice [m]. 

A força de sustentação, �⃗⃗�, é uma força perpendicular aos eixos 𝑥 e 𝑦 do drone, mas, em 

relação ao referencial terra, é um vetor que sempre está alterando sua posição. Portanto, para 

escrever �⃗⃗� no referencial terra, utiliza-se a matriz (M.A).  

Chamando os novos vetores de 𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ e 𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗ , esses vetores serão utilizados para escrever 

o modelo matemático. 

[

𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗

𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗

𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗

] = [

𝑐(𝜓)𝑐(𝜃) 𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑠(𝜙) − 𝑠(𝜓)𝑐(𝜙) 𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙)

𝑠(𝜓)𝑐(𝜙) 𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑠(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑐(𝜃) 𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙)

−𝑠(𝜃) 𝑐(𝜃)𝑠(𝜙) 𝑐(𝜓)𝑐(𝜙)
] ∙ [

0
0

�⃗⃗�

] 

em que, �⃗⃗� = 𝜌𝐴𝐶𝑇(𝛺𝑟)
2. Realizando o produto entre as matrizes tem-se 

[

𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗

𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗

𝑇𝑧⃗⃗ ⃗⃗

] = �⃗⃗⃗� ∙ [
𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙)

𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙)

𝑐(𝜓)𝑐(𝜙)
] 

por identidade de matrizes  𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ e 𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗  é escrito como 

𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗⃗�(𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙))

𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗�(𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙)− 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙))

𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗�(𝑐(𝜓)𝑐(𝜙))                               

 

Com o conteúdo exposto, serão determinadas as três equações de translação do drone, 

uma para cada eixo cartesiano. Essas três equações serão escritas tomando como base a segunda 

Lei de Newton, equação (3), mostrada anteriormente, e considerando os seguintes aspectos: 

1. As dimensões do drone não interferem nesse movimento, então pode-se representar o 

quadrirrotor como um bloco de massa; 

2. A massa é constante, ou seja, não varia conforme o tempo; 

3. O fluido sempre é o ar.  

 

Obs.: Essas propriedades são válidas somente para o movimento de translação. 

 

• Eixo 𝒙 

 

Quando a aeronave está realizando uma curva ou indo para o lado, estão agindo sobre 

ela as forças de arrasto e de sustentação na direção de 𝑥. Então, tomando a equação (3), 

pode-se escrever e equação diferencial para o movimento de translação na direção do 

eixo 𝑥. 
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𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= �⃗�𝑟𝑒𝑠 

   𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= �⃗⃗�𝑥 − �⃗�𝑎𝑥 

Escrevendo 𝑇𝑥⃗⃗ ⃗⃗  e �⃗�𝑎𝑥 como apresentado na seção (3.2.4) e (3.2.3), respectivamente, tem-

se (S.1) 

𝑚�̈� = (𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙))∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

−
1

2
𝐶𝜌𝐴𝑣𝑥

2 (S.1) 

   

• Eixo 𝒚 

 

Quando a aeronave está se movimentando para frente e para trás, estão agindo sobre ela 

as forças de arrasto e de sustentação na direção de 𝑦. Portanto, utilizando a equação (3), 

pode-se escrever e equação diferencial para o movimento de translação na direção do 

eixo 𝑦. 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= �⃗�𝑟𝑒𝑠 

  𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= �⃗⃗�𝑦 − �⃗�𝑎𝑦 

Escrevendo 𝑇𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ e �⃗�𝑎𝑦 como apresentado na seção (3.2.4) e (3.2.3), respectivamente, tem-

se (S.2) 

 

 

• Eixo 𝒛 

 

Quando a aeronave está ganhando ou perdendo altitude, está agindo sobre ela as forças 

de sustentação na direção de 𝑧 e a peso. A força de arrasto não está agindo sobre o drone 

pois 𝑇𝑧 ≫ 𝐹𝑎𝑧, logo 𝐹𝑎𝑧 ≅ 0. Com isso, utilizando a equação (3), pode-se escrever e 

equação diferencial para o movimento de translação na direção do eixo 𝑧. 

𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= �⃗�𝑟𝑒𝑠 

𝑚�̈� = (𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙))∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

−
1

2
𝐶𝜌𝐴𝑣𝑦

2 (S.2) 



17 

 

     𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= �⃗⃗� − 𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗  

Escrevendo 𝑇𝑧⃗⃗⃗⃗  e �⃗⃗� como apresentado na seção (3.2.4) e (3.2.2), respectivamente, tem-

se (S.3) 

 

 

 Logo, juntando as equações (S.1), (S.2) e (S.3), podemos escrever o sistema de equações 

diferenciais para translação do quadrirrotor. 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑚�̈� = (𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙))∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

− �⃗�𝑎

𝑚�̈� = (𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙))∑ �⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

− �⃗�𝑎

𝑚�̈� = 𝑚�⃗� − 𝑐(𝜃)𝑐(𝜙)∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

                                

 

 

3.2.5 TORQUE - 𝝉𝒓𝒆𝒔 

 

A capacidade de fazer um corpo girar não depende apenas do módulo da força, �⃗�, mas 

também, da distância entre o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. A grandeza que 

depende dessas variáveis é chamada de torque e definida matematicamente como (HALLIDAY 

et al., 2016): 

𝜏 = 𝑟 × �⃗� = |𝑟| ∙ |𝐹| ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) 

onde, 

- 𝒓, a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, [m]; 

- �⃗⃗⃗�, a força aplicada, [N]; 

- 𝜶, a medida do ângulo entre o vetor força e o vetor distância [°]. 

 A unidade de medida de torque no Sistema Internacional (S.I) é o Newton-metro [N.m]. 

 O torque obedece ao princípio da superposição, em outras palavras, o torque resultante 

é a soma dos torques individuais. 

𝜏𝑟𝑒𝑠 = 𝜏1 + 𝜏2 +⋯+ 𝜏𝑛 

 

𝑚�̈� = 𝑚�⃗� − (𝑐(𝜓)𝑐(𝜙))∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

 (S.3) 
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3.2.6 MOMENTO DE INÉRCIA – 𝑰 

 

O momento de inércia de um corpo rígido em relação a um eixo de rotação tem uma 

função parecida com a massa em movimento de translação. 

Propriedade 1: Se um corpo é constituído de várias partes, o seu momento de inércia é a soma 

dos momentos de inércia das partes (CORRADI et al., 2010). Matematicamente: 

𝐼𝑥 =∑𝐼𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐼𝑦 =∑𝐼𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐼𝑧 =∑𝐼𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Propriedade 2 (Eixos Paralelos): O momento de inércia de um corpo em relação a um eixo 

pode ser escrito como 

𝐼 = 𝐼𝐶𝑀 +𝑚𝑑
2 

onde,  

- 𝒎, é a massa do corpo [kg]; 

- 𝒅, distância do objeto até o centro do eixo [m2]. 

A seguir, alguns momentos de inércia que serão utilizados nesse trabalho. A 

demonstração desses momentos de inércia pode ser encontrada em (BRESCIANI, 2008). 

• PARALELEPÍPEDO 

𝐼𝑥 = 𝑚(
𝑤2 + ℎ2

12
) 𝐼𝑦 = 𝑚(

𝑙2 + ℎ2

12
) 𝐼𝑧 = 𝑚(

𝑙2 + 𝑤2

12
) 

• CILINDRO 

𝐼𝑥 = 𝑚(
𝑅2

4
+
𝐻2

12
) 𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 𝐼𝑧 = 𝑚(

𝑅2

2
) 

 

• DISCO 

𝐼𝑥 = 𝑚(
𝑅2

6
+
𝐻2

12
) 𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 𝐼𝑧 = 𝑚(

𝑅2

3
) 
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3.2.7 EQUAÇÃO DE EULER PARA ROTAÇÃO DE CORPO RÍGIDO  

 

 As equações abaixo são as famosas equações de Euler para rotações de corpos rígidos 

no espaço. Essas equações relacionam as componentes do corpo com o vetor de velocidade 

angular que varia com o tempo, dando como resposta o torque resultante em cada eixo 

cartesiano do corpo (FRIEDLAND, 2005). 

𝐼𝑥�̇�𝑥 + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝜔𝑧𝜔𝑦 = 𝜏𝑟𝑒𝑠𝑥 

𝐼𝑦�̇�𝑦 + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)𝜔𝑥𝜔𝑧 = 𝜏𝑟𝑒𝑠𝑦 

𝐼𝑧�̇�𝑧 + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)𝜔𝑦𝜔𝑥 = 𝜏𝑟𝑒𝑠𝑧 

 Utilizando das equações de Euler e das propriedades de torque, pode-se determinar as 

outras três equações diferenciais que formam o conjunto de seis equações diferenciais de um 

quadrirrotor. Será demonstrada nesse trabalho a equação em relação ao eixo cartesiano 𝑥, pois 

para o eixo 𝑦 e o eixo 𝑧 é análogo. 

 Suponha que a aeronave rotacione sobre o eixo 𝑥. Como já mencionado no trabalho, o 

drone vai realizar um movimento denominado rolagem. Utilizando as equações de Euler 

apresentadas, tem-se 

𝐼𝑥�̇�𝑥 + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝜔𝑧𝜔𝑦 = 𝜏𝑟𝑒𝑠𝑥 

Lembrando que que 𝜔 = 𝑑𝛼
𝑑𝑡⁄ , pode-se escrever que �̇�𝑥 =

𝑑2𝜙
𝑑𝑡2
⁄  e 𝜔𝑧 =

𝑑𝜓
𝑑𝑡
⁄  e 𝜔𝑦 =

𝑑𝜃
𝑑𝑡⁄ . Reescrevendo a equação acima, fica 

𝐼𝑥�̈� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)�̇��̇� = 𝜏𝑟𝑒𝑠𝑥 

 Observando o drone em relação ao eixo 𝑥 e assumindo o sentindo de rotação anti-

horário, pode-se notar que existe apenas as forças de sustentação �⃗⃗�1 e �⃗⃗�3 e a força peso �⃗⃗�. 

Portanto, aplicando a definição de torque apresentada anteriormente e sabendo que o mesmo 

obedece ao princípio da superposição, tem-se, 

𝜏𝑟𝑒𝑠𝑥 = 𝑙𝑇3 − 𝑙𝑇1 

𝜏𝑟𝑒𝑠𝑥 = 𝑙(𝑇3 − 𝑇1) 

Segue imediatamente que a equação diferencial para o drone rotacionando em relação 

ao eixo 𝑥 é expressa como 

𝐼𝑥�̈� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)�̇��̇� = 𝑙(𝑇3 − 𝑇1) 

 De forma análoga, consegue-se mostrar que a rotação do quadrirrotor sobre o eixo 𝑦, 

movimento denominado arfagem, é determinado da forma 
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𝐼𝑦�̈� + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)�̇��̇� = 𝑙(𝑇2 − 𝑇4) 

 Do mesmo jeito que foi determinada a equação diferencial para o eixo 𝑥, consegue-se 

mostrar que a equação em relação ao eixo 𝑧 é apresentada como 

𝐼𝑧�̈� + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)�̇��̇� = 0 

 O torque total em relação ao eixo 𝑧 é zero, pois não tem força na direção de giro e isso 

implica que o torque resultante é zero. 

 Com isso, pode-se escrever as seis equações diferenciais da movimentação de um 

quadrirrotor com as propriedades impostas para facilitar a modelagem. Esse conjunto de 

equações é denominado equações de Newton-Euler. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑚�̈� = (𝑐(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) + 𝑠(𝜓)𝑠(𝜙))∑�⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

− �⃗�𝑎

𝑚�̈� = (𝑠(𝜓)𝑠(𝜃)𝑐(𝜙) − 𝑐(𝜓)𝑠(𝜙))∑ �⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

− �⃗�𝑎

𝑚�̈� = 𝑚�⃗� − 𝑐(𝜃)𝑐(𝜙)∑ �⃗⃗�𝑖

4

𝑖=1

     

𝐼𝑥�̈� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)�̇��̇� = 𝑙(𝑇3 − 𝑇1)

𝐼𝑦�̈� + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)�̇��̇� = 𝑙(𝑇2 − 𝑇4)

𝐼𝑧�̈� + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)�̇��̇� = 0

 

onde, 

- 𝒎, massa do quadrirrotor em [kg]; 

- �⃗⃗⃗�, força de sustentação expressa em [N]; 

- 𝑭𝒂⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, força de arrasto em [N]; 

- �⃗⃗⃗�, aceleração da gravidade [m/s2]; 

- 𝑰𝒙, 𝑰𝒚 e 𝑰𝒛, momento de inercia em cada um dos eixos cartesianos [kg.m2]; 

-𝒍, comprimento do centro do quadrirrotor até o eixo do motor [m]; 

-𝑻𝟏, 𝑻𝟐, 𝑻𝟑, 𝑻𝟒, modulo da força de sustentação em cada um dos quatro motores; 

-�̈�, �̈� e �̈�, aceleração em relação aos eixos cartesianos 𝑥, 𝑦, 𝑧 [m/s2]; 

- 𝝍, 𝜽 e 𝝓, posição angular da quadrirrotor [rad]; 

- �̈�, �̈� e �̈�, velocidade angular [rad/s2]. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal desse estudo foi elaborar um modelo matemático que descreve a 

movimentação de um veículo aéreo da forma quadrirrotor, utilizando as equações de Newton 

de translação, as equações de Euler para movimentos de rotação de corpos rígidos e alguns 

conceitos básicos de física, como força peso e força de arrasto. 

 Primeiramente, foi apresentada uma breve história dos Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANT’s), os quais foram utilizados pela primeira vez em ataques aéreos de bomba e, 

atualmente, têm ganhado cada vez mais espaço no mercado mundial. O VANT estudado nesse 

trabalho são os quadrirrotores, que possuem estrutura em cruz e quatro motores elétricos, um 

em cada extremidade da estrutura, e têm seu voo inspirado no dos helicópteros. Devido a sua 

composição física, pode realizar tarefas em ambientes muito pequenos e em situações extremas, 

como uma explosão nuclear.  

A criação do modelo foi separada em dois momentos: um considerando apenas o 

movimento de translação e o outro o de rotação. Para equacionar o primeiro movimento – 

translação – utilizou-se a Segunda Lei de Newton e o diagrama de corpo livre do quadrirrotor 

sobre a força peso e as forças de arrasto e de sustentação. Já no segundo movimento – rotação 

– empregou-se a equação de Euler para corpos rígidos, a qual considera a matriz de rotação 

sobre a força de sustentação. Como resultado, obteve-se um modelo matemático composto por 

seis equações, denominado Equações de Newon-Euler. Dessas, três são responsáveis pela 

translação (Newton) e três pela rotação (Euler). 

Cabe destacar que o modelo desenvolvido não foi testado na prática e nem por softwares 

matemáticos, mas modelo semelhante foi obtido por Bouabdallah (2007) em sua tese de 

doutorado intitulada “DESIGN AND CONTROL OF QUADROTORS WITH APPLICATION 

TO AUTONOMOUS FLYING”.  

A partir desse modelo, é possível propor para trabalhos futuros a criação de uma equação 

de transferência para um quadrirrotor, a qual ajuda na elaboração de um controle PID para 

determinar os ganhos proporcional, integral e derivativo, que são fundamentais para criação do 

modelo físico. Propõe-se, também, aperfeiçoar o modelo criado, levando em consideração as 

propriedades elétricas dos motores e dos componentes da placa de controle. 
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