
Cuide bem do seu ESC e de sua bateria 

Detalhes importantes passam às vezes desapercebidos quando 
começamos a lidar com materiais e equipamentos com os quais não 
estamos ainda devidamente familiarizados. A maioria das informações 
sobre os cuidados indispensáveis está descrita no material inform ativo 
que acompanham os produtos, porém é comum que as pessoas tentem 
funcionar seus equipamentos intuitivamente e só depois de tentativas 
infrutíferas ou passada a ansiedade, leiam as instruções. Aí, algum 
dano já pode ter acontecido. 
 
Isto pode acontecer em relação aos modelos elétricos, por isso, aqui 
estão algumas recomendações importantes:  

 Não aumente o comprimento dos fios da bateria. 

o Se for necessário aumentar a distância entre a bateria e o motor 
elétrico, aumente o comprimento dos fios que vão do ESC ao 
motor, o aumento dos fios da baterias aumenta também a 
indutância que irá danificar o ESC. 

 Não deixe a bateria LiPo conectada ao ESC após os voos. 

o Procure criar o hábito de desconectar a bateria logo após o 
pouso do modelo e não esqueça de retirar a bateria e colocá-la 
na sacola apropriada ao sair do campo de voo. Se você 
esquecer a bateria conectada ao ESC, a carga será drenada até 
que uma ou mais células fiquem com a tensão abaixo do valor 
mínimo e você perderá a bateria. 

 Calcule o tempo de voo ao usar uma nova bateria. 

o Não faça o primeiro voo com uma nova bateria até que o ESC 
corte o motor. Na realidade, evite estender qualquer voo a ponto 
de ser acionado o recurso de corte do motor por baixa tensão. 
Mesmo sendo este recurso do ESC uma segurança para não 
danificar a bateria de lítio, alguma perda da vida útil da bateria 
sempre ocorrerá com sua ativação. Após alguns minutos 
marcados de voo com a nova bateria totalmente carregada, 
pouse e descarregue a bateria para verificar a quantidade de 
carga consumida e a carga restante. Assim, definido o consumo 
aproximado por minuto do seu modelo, você poderá voar com 
tranquilidade sabendo o momento certo de pousar, com tempo 
de folga, antes que a tensão da bateria atinja seu limite mínimo. 

 “Amaciamento” de uma nova bateria de lítio. 

o É interessante que a primeira carga de uma bateria nova seja 
feita com uma taxa C mais baixa não superando 1C, 
normalmente deve-se carregar com 0,5C. Durante o primeiro 
voo também não exija demais da bateria. Isso ajuda a preservar 
a vida da nova bateria. 

 Recarregue a bateria LiPo entre um voo e outro. 

o Se você tem cronometrado o tempo de voo e conhece 
perfeitamente a autonomia do seu modelo isso não é tão 
importante, mas na dúvida, recarregue antes de voar 
novamente. 
Se você não repõe a carga da bateria LiPo entre voos, o ESC 
pode interpretar a leitura da menor tensão da bateria com parte 
da carga já consumida como se fosse de uma bateria de menor 



tensão e calcular erroneamente para baixo a tensão de corte do 
motor. Assim, esse recurso de segurança não irá proteger a 
bateria. Se você insistir em aproveitar a carga restante de uma 
bateria LiPo semidescarregada, não espere o corte automático 
do motor, pare imediatamente de voar ao primeiro sinal de 
perda da potência do motor. 

 Não use um ESC menor que o exigido pelo seu sistema motor/bateria 
porque você está planejando usar somente meia aceleração do motor. 

o O ESC é um interruptor que liga e desliga milhares de vezes por 
segundo sendo que a fração de tempo em que fica ligado ou 
desligado depende da posição do stick de aceleração do motor. 
Assim, a amperagem máxima que é “puxada” pelo conjunto 
hélice e motor com toda a aceleração estará passando pelo 
ESC em meia aceleração ou em qualquer outra posição do stick 
variando apenas a frequência com que estará passando. Se o 
consumo for de 50A com toda aceleração do motor, será 
também 50A com meia aceleração, o que varia é quantas vezes 
50A estão passando para o motor durante determinado período 
de tempo. 

 


