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1. RESUMO 

 

 Este trabalho apresenta o desenvolvimento da área de estruturas e ensaios 

de uma aeronave radio controlada, com o objetivo de junto com os trabalhos 

desenvolvidos por outras áreas projetar e construir um aeromodelo visando a 

competição da SAEBRASIL 2019 na categoria de Acesso.  Quanto ao 

desenvolvimento de aeronaves rádio controladas destinadas a prática do 

aeromodelismo, observa-se que na maioria das vezes utilizam-se de métodos de 

desenvolvimento artesanais e, alguns fatores relacionados ao estudo da 

aerodinâmica não são levados em consideração. Neste sentido, os cálculos e 

análises realizadas durante o desenvolvimento de uma aeronave possuem, como 

objetivo principal, auxiliar nas decisões tomadas durante sua concepção e prever o 

seu comportamento durante a execução de sua missão, com isso, o emprego da 

engenharia diminui a necessidade de aquisição de dados através de tentativa e erro 

que, sem sombra de dúvidas, promove melhor utilização dos recursos disponíveis, 

principalmente em se tratando de tempo e capital. A elaboração de um método, 

pode auxiliar no desenvolvimento de uma aeronave rádio controlada destinada a 

prática do aeromodelismo sem que os princípios artísticos no esporte sejam 

perdidos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A importância deste trabalho é o desenvolvimento de uma estrutura leve com 

uma excelente resistência mecânica, para que o seu peso mais o peso da carga 

totalizem aproximadamente 20KG, a sua estrutura deverá ser resistente para 

suportar este peso e não perder outros fatores que afetam o voo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Determinação de materiais, determinação das margens de segurança, 

apresentação da resistência e apresentação de ensaios estruturais e de materiais. 

 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                    

2 

 

4. METODOLOGIA 

 

     A estrutura que será utilizada pode ser dividida em 4 principais partes pelo fato 

de ter-se optado pela configuração de asa fixa, essas partes são: fuselagem, asas, 

estabilizadores e trem de pouso. 

 Os componentes da fuselagem irão ser construídos com compensado de 

balsa e sua união com as outras partes, será feita com parafusos, cola e rebites. 

Outra parte da estrutura do avião é a asa que constituída por longarinas e nervuras 

geralmente se estendem do bordo de ataque até longarinas, as nervuras também 

são utilizadas em ailerons, profundores e lemes. O revestimento externo será 

realizado com Durex pois tem muito mais vantagens na utilização dele do que o 

monocolte, e o revestimento interno será feito com honeycomb sendo assim asa fica 

leve e ganha resistência uma vantagem para ambas tanto interna como externa é 

por ter uma massa mais leve e obter a mesma função da aerodinâmica do avião e 

assim é possível diminuir o peso da estrutura final e ter garantido uma boa 

resistência. 

 Outro aspecto importante é a carenagem que é uma cobertura removível que 

será utilizada nas áreas do avião onde será necessário acessar partes internas do 

avião, tais como: motores, compartimento de cargas, tanque de combustíveis e 

central de eletrônica controle do avião. 

 O trem de pouso é o principal componente no pouso do avião pois ele 

suportará todo o peso do avião quando tocar no solo e durante o pouso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Será desenvolvido nesta etapa do projeto cálculos estruturais tais como: 

• Analise de diagrama de rasada, rigidez, elasticidade. 

• Tensão: de flexão, de corte e de tração devido a pressão 

• Determinação de cargas de pouso. 

• Fator da carga de inercia. 

• Cargas atuantes: tração, compressão, cisalhamento, torção e flexão. 

 Alguns componentes possuem forças verticais e horizontais. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 No momento ainda não se obteve resultados pois este projeto ainda se 

encontra em andamento, sendo assim não foi possível observar nenhum resultado, 

porém pretendem-se projetar a aeronave e em seguida comparar os valores 

dimensionados e os reais obtidos, para comprovar todos os cálculos teóricos 

realizados e obter o sucesso do projeto. 
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