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RESUMO 
 
 

O projeto SAE Aerodesign visa o desenvolvimento de um protótipo em escala reduzida 
de uma aeronave, com o intuito de propiciar um desafio aos estudantes de engenharia e formar 
melhores profissionais para o mercado de trabalho aeronáutico. Nesta competição as equipes 
são avaliadas de forma que as mais competitivas em testes de voo consigam melhores 
colocações. Assim, algumas características próprias da aeronave e seu percurso devem ser 
consideradas na escolha de critérios de falha, que se tornam muito conservativos se seguidas 
normas aeronáuticas vigentes. O objetivo deste trabalho é estudar a contribuição de 
majoramento de cargas proveniente das forças mássicas observadas na aeronave durante 
uma simulação do trajeto de voo da competição. Para isso, foram adquiridos através de um 
acelerômetro dados de aceleração que, utilizados em conjunto com as equações de dinâmica 
de corpos rígidos e do princípio de D’Alembert, nos fornecem os carregamentos estáticos 
equivalentes sobre a asa. Os resultados nos mostram que o fator de carga proposto por norma 
não é competitivo, e muito conservativo. O trabalho apresenta um estudo preliminar em um dos 
fatores que devem ser levados em consideração na confiabilidade estrutural da asa da 
aeronave, porém mais análises devem ser realizadas para uma proposta final de um fator de 
carga definitivo. 
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19 folhas. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso em Engenharia Mecânica) – 
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2014. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 The SAE Aerodesign project aims to develop a prototype of a scaled-down aircraft in 
order to propose a challenge to undergraduate engineering students and form better 
professionals for jobs in the aviation industry and related fields. In this competition, the teams 
are evaluated such that the most competitive one in flight-testing achieve better placements. 
Thus, certain characteristics of the aircraft and its flight plan should be considered in the failure 
criteria of its project, which may become very conservative if based on aviation standards. The 
objective of this work is to study the contribution of the inertial forces on the static loads of the 
aircraft during a simulated flight plan of the competition. In order to achieve this objective, the 
acceleration data were acquired by an accelerometer and it was used in conjunction with the 
equations of motion of a rigid body and the D'Alembert principle to obtain the equivalent static 
loads on the wing. The results show that the load factor for the proposed rule is not competitive, 
and very conservative. This paper presents a preliminary study of the factors that must be 
considered in the structural reliability of the wing of the aircraft, but more studies should be 
conducted for a final proposal for a definitive load factor for the aircraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Aeronautics, load factor, acceleration, inertial forces. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A SAE Brasil vem realizando ao longo dos anos a competição nacional Aerodesign, que 

propõe o desafio de projetar, construir e voar uma aeronave a alunos dos cursos de 
engenharia. A competição tem como interesse o desenvolvimento e a disseminação de 
técnicas e conhecimento de engenharia aeronáutica para todos os estudantes dessa 
modalidade. Assim, as equipes compostas exclusivamente por alunos universitários devem 
projetar uma aeronave não tripulada tipo radio controlado para esta competição, baseando-se 
em projetos aeronáuticos empregados comumente em aeronaves comerciais. 

A aeronave é avaliada através de um relatório técnico, uma apresentação e sua 
capacidade de levar mais carga útil em voo. O relatório é avaliado em vários quesitos que são 
subdivididos nas áreas de Aerodinâmica, Estabilidade e Controle, Desempenho, Cargas e 
Estruturas, Projeto e Elétrica. O teste de voo, realizado em São José dos Campos durante a 
semana da competição, pontua segundo a quantidade de carga e a acuracidade frente aos 
cálculos de desempenho da aeronave. A capacidade de voar com mais carga útil acaba tendo 
um peso muito grande na competição. Assim, nestes projetos, as equipes acabam por escolher 
configurações que permitam ter aeronaves com pouco peso, mas capazes de voar com a maior 
carga útil possível. 

Como as características de uma aeronave na escala em questão não se enquadram 
nas normas de aeronaves comerciais, alguns parâmetros de projeto devem ser escolhidos pela 
a equipe de forma a deixar a aeronave mais competitiva. Um exemplo é o fator de carga usado 
no majoramento de cargas estruturais para cálculo estático. As normas vigentes indicam 
valores mínimos muito superiores aos usados rotineiramente pelas equipes na competição. 
Uma equipe que optar por usar o fator de carga indicado pela norma aeronáutica não se torna 
competitiva em voo. O principal problema nesta questão reside no critério adotado para esta 
escolha, que é subjetivo e puramente baseado na experiência de algumas equipes. 

A determinação de um fator de carga para cálculo estático depende de diversos fatores 
relacionados a incertezas da resistência dos materiais empregados na construção, bem como 
das incertezas dos esforços admissíveis calculados matematicamente. Os cálculos devem 
levar em consideração as incertezas nos carregamentos (estático/dinâmico), na geometria dos 
componentes, bem como nas simplificações utilizadas nos cálculos. Assim, a determinação de 
um fator de carga coerente para determinado componente é na realidade uma tarefa nada 
trivial e deve ser estudada de diferentes pontos de vista, tanto numérico quanto experimental. 

Deve-se ressaltar que estas aeronaves são pequenas quando comparadas a aeronaves 
comerciais e não são submetidas a condições ambientais severas durante a competição. 
Sendo esta interrompida durante tempestades e vento não propício. Estas aeronaves podem 
apresentar diferentes comportamentos em voo segundo o seu projeto, podendo acarretar em 
diferentes acelerações durante o voo. Assim, é possível reduzir este cenário a apenas alguns 
casos de estudo, particulares para a aeronave em estudo. Tal estudo ainda pode servir 
futuramente para ser aplicada em diferentes configurações podendo-se chegar a diferentes 
fatores de carga, segundo sua concepção. 
 
2. OBJETIVOS 

 
Como este é o primeiro trabalho da equipe sobre fatores de carga dentro do contexto da 

competição AeroDesign, este trabalho tem como principal objetivo estudar apenas a 
contribuição de majoramento de cargas proveniente das forças mássicas observadas na 
aeronave durante uma simulação do trajeto de voo da competição, que é o principal fator nos 
carregamentos. 

Como objetivo secundário, pretende-se construir uma bancada capaz de obter dados de 
aceleração úteis para este estudo, utilizando componentes eletrônicos de fácil implementação 
e modificação, e que possuam baixo custo. 
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Tal metodologia será empregada para estudo das forças mássicas atuando na asa da 
aeronave, que é a principal estrutura desta, em condições climáticas consideradas normais 
para a competição (sem tempestade ou rajadas de vento severas), ou seja, desconsiderando 
efeitos pronunciados de rajadas de vento. 
 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 
3.1  Forças aerodinâmicas na asa 

As forças atuantes na aeronave em voo são provenientes de forças aerodinâmicas. 
Existem duas forças que causam o deslocamento das massas de ar que atuam sobre a 

aeronave, força de cisalhamento e a força de pressão [Raymer, 1992].  
Na força de cisalhamento durante o movimento da aeronave, as moléculas mais 

próximas de sua superfície agem como se estivessem pressas a ela. O movimento relativo 
destas moléculas em relação à massa de ar estagnada ao seu redor geram um deslizamento 
ou cisalhamento ilustrado na Figura 3.1 (a). Devido à viscosidade do ar, que é uma propriedade 
que determina a resistência ao cisalhamento, parte da massa de ar próxima ao revestimento da 
aeronave é arrastada durante o cisalhamento e incorporada à camada pré-existente. A força 
necessária para acelerar esta camada limite de ar na direção que a aeronave está viajando 
produz um atrito superficial.  

Na força de pressão segundo o princípio de Bernoulli, a pressão total (estática mais 
dinâmica) ao longo de uma linha de corrente é constante. Se a velocidade do fluido aumenta a 
pressão dinâmica aumenta e a pressão estática diminui. Do mesmo modo uma redução na 
velocidade do fluido conduz a um aumento da pressão estática. Assim, o movimento da 
aeronave cria diferentes pressões que exercem sobre sua superfície. Durante o voo da 
aeronave o ar escoa com mais velocidade na parte superior da asa do que na parte inferior, 
devido à curvatura da asa ilustrada na Figura 3.1 (b). A diferença resultante na velocidade do 
ar cria um diferencial de pressão entre as superfícies superior e inferior da asa produzindo uma 
força que sustenta a aeronave. 

Figura 3.1- (a) e (b) forças aerodinâmicas e (c) forças resultantes. 

 A componente da força resultante que atua na direção normal ao escoamento é 
denominada força de sustentação (FS) e a componente da força resultante que atua na direção 
do escoamento é denominada força de arrasto (FD) como mostrado na Figura 3.1 (c). Ambas 
as componentes de forças são resultantes da combinação das forças de cisalhamento e 
pressão. 
 A força de sustentação causa sobre a asa esforços cortantes, momentos fletores e 
momentos torçores. A força de arrasto também causa esforços cortantes e momentos fletores 
sobre a asa, porém menos significativos se comparados aos esforços causados pela força de 
sustentação.  

 
3.2 Fatores de carga 

Quando a aeronave está em movimento e realizando manobras aéreas está sendo 
submetida a cargas que estão relacionadas com este movimento. Segundo Raymer, D. P 
(1922), as maiores cargas sobre a aeronave usualmente vêm das altas acelerações g geradas 
pelas manobras aéreas. Os casos em que excedem significativamente esses valores são 
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quando a aeronave sofre grandes rajadas, como tempestades. Existem dois casos idealizados, 
de interesse na competição devido a serem considerados críticos: quando a aeronave está 
mergulhando e faz uma puxada constante e quando a aeronave está fazendo uma curva 
horizontal. Fazendo algumas simplificações matemáticas podemos avaliar o fator de carga para 
estas manobras. Para ambos os casos considera-se que a aeronave está com velocidade 
constante e suas velocidades angulares como nulas. No primeiro caso as cargas que atuam 
sobre a aeronave são mostradas na Figura 3.2 (a), em que o R é o raio de curvatura da 
trajetória de voo. Neste caso, a força de sustentação está em equilíbrio com peso da aeronave 
mais a força de aceleração centrípeta devido à velocidade da aeronave, logo o fator de carga n 
pode ser escrito como: 

𝑛 =
𝑉²

𝑔.𝑅
+ cos 𝜃                                    (3.1) 

onde g a gravidade (9,8m/s²) e V a velocidade da aeronave. Verifica-se que quanto menor o 
raio ou maior a velocidade, maior será o fator de carga sobre a aeronave. 
 

 
Figura 3.2 – (a) puxada constante sobre um mergulho e (b) voo nivelado em curva. 

  No segundo caso as cargas que atuam sobre a aeronave são mostradas na Figura 3.2 
(b), em que o R é o raio da curva gerado pela velocidade e ϕ é o ângulo gerado pela curvatura 
da aeronave. Considerando que a aeronave está em voo nivelado a equação do fator de carga 
pode ser escrita como: 

       𝑛 =
1

𝑐𝑜𝑠 ф
                                    (3.2) 

 
Esta observação é bastante importante para os ensaios em voo por ser a única forma de 
manter a aeronave por um grande intervalo de tempo com fator de carga vertical maior que um. 
[Iscold, 2002]. 
 Como indicado anteriormente estas expressões são válidas apenas em condições 
críticas idealizadas de manobra, sem levar em conta algumas características da aeronave e da 
competição, que podem influenciar na resposta. Tais manobras são consideradas bruscas e 
não são feitas durante a competição. Além disto, normalmente a aeronave não pode ser 
controlada de forma tão suave quando se encontra com pouca carga, tornando-se mais 
instável frente a comandos do piloto ou pequenas mudanças de vento. Uma metodologia que 
leve em consideração as características da aeronave e do percurso podem levar a fatores de 
carga que tornem a aeronave mais competitiva. 

 
3.3 Norma FAR 

Os regulamentos federais de aviação, ou FARs, são regras prescritas pela Federal 
Aviation Administration (F.A.A.) que regem todas as atividades de aviação nos Estados Unidos. 
As regras foram criadas para promover a aviação segura, protegendo os pilotos, os 
passageiros e o público em geral de riscos desnecessários. A FAR está dividida em várias 
seções, o presente trabalho irá se focar na Parte 23 [F.A.A., 2002].  
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Parte 23 contém normas de aero navegabilidade para os aviões das categorias normais, 
de utilidade, acrobática e transporte regional. Ela determina os padrões exigidos para a 
emissão e alteração de certificado de tipo para aviões nestas categorias. Por exemplo, o peso 
máximo que cada categoria não pode exceder.  

A Parte 23 examina diversas manobras da aeronave que aumentam as cargas estáticas 
sobre sua estrutura e estabelece um diagrama V-n, no qual analisa essas cargas. O diagrama 
V-n mostra graficamente as limitações estruturais da aeronave em função da sua velocidade de 
voo (V) e do fator de carga (n). O fator de carga n significa a força aerodinâmica agindo 
verticalmente sobre o peso total da aeronave, ou seja, quando o avião está submetido com um 
fator de carga n igual a 3 (três) a força exercida sobre a estrutura dele vai ser o triplo do seu 
peso.  A estrutura do avião está exposta tanto para n positivos como para n negativos. Para o 
caso dos fatores negativos é devido a algumas manobras que poderiam inverter as solicitações 
em voo. Durante o projeto do avião devem ser consideradas duas limitações estruturais o fator 
de carga limite e o fator de carga último. O fator de carga limite é o máximo de que a estrutura 
deve ser capaz de resistir a uma carga sem apresentar uma deformação permanente. O fator 
de carga última é o máximo que a estrutura suporta sem que ocorram falhas. Por norma o fator 
de carga última é o fator de carga limite multiplicado por um coeficiente de segurança que caso 
não especificado, adota-se um fator igual a 1,5. A norma especifica que para aeronaves 
normais e de transporte regional, o fator de carga n, não deve ser menor do que:  

 

𝑛 = 2,1 +
24000

𝑊+10000
             (3.3) 

 
onde W (lb) é o máximo peso de projeto para decolagem. Para aeronaves de utilidade e 
acrobáticas deve ser n=4,4 e n=6,0 respectivamente.   

O diagrama V-n também mostra a velocidade de manobra, que é a máxima velocidade 
em que a aeronave pode atingir seu fator de carga sem causar dano na sua estrutura. Abaixo 
dessa velocidade a força de sustentação não tem capacidade de causar dano na aeronave. 
Segundo [F.A.A., 2009], qualquer combinação de manobras e rajadas não podem causar dano 
excessivo se a aeronave está abaixo dessa velocidade. 

Os valores da norma aeronáutica são muito conservativos se comparados aos utilizados 
pelas equipes, que utilizam aproximadamente n=2,5 [Rodrigues, 2010]. Assim, para que a 
definição deste fator seja feita de forma mais criteriosa, é necessário um estudo mais 
aprofundado das implicações desta escolha uma vez que esta pode ser conservativo frente as 
características desta aeronave, do trajeto (manobras) e condições atmosféricas de voo. 

 
3.4  Dinâmica de corpos rígidos 

As cargas máximas sobre os componentes da estrutura de uma aeronave geralmente 
ocorrem quando a aeronave está passando por algum tipo de aceleração ou desaceleração, 
como na decolagem, aterrisagem, manobras aéreas e rajadas de vento. Assim, as cargas de 
inércia que correspondem a estas acelerações e desacelerações devem ser calculadas. 

Para isto pode-se tomar diferentes tratativas. Pode-se considerar, por exemplo, um 
corpo rígido ou deformável. Dependendo da estrutura ou sistema mecânico, é mais 
conveniente considerar o corpo rígido. Esta hipótese, na análise de uma asa, permite uma 
análise mais simples. Então nesta primeira tratativa a asa será considerada rígida para a 
obtenção das acelerações sobre o seu comprimento. 

Sabendo que a força mássica pode ser obtida através da aceleração, a primeira tarefa é 
definir os componentes de aceleração inerciais resultantes da aplicação dos componentes de 
força da aeronave. Considerando os eixos ortogonais definidos (oxyz) com a origem em “o” 
coincidente com o centro de gravidade da estrutura em estudo, e num primeiro momento o 
corpo não necessariamente rígido. O corpo e os eixos estão se movimentando em relação a 
um referencial externo, no caso a terra. Os componentes de velocidade e força ao longo dos 
eixos ox, oy e oz são denominados (U, V, W) e (X, Y, Z) respectivamente. Os componentes da 

velocidade angular e momentos sobre os mesmos eixos são denotado (𝑝, 𝑞, 𝑟) e (L, M, N) 
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respectivamente. O ponto p é um ponto escolhido arbitrariamente dentro do corpo com as 

coordenadas (𝑥, 𝑦, 𝑧). Os componentes locais de velocidade e aceleração em “p” em relação 
ao corpo são denotadas (𝑢, 𝑣, 𝑤) e (𝑎x, 𝑎y, 𝑎z), respectivamente como mostradas na Figura 3.3 
[Cook, 2007]. 

 
Figura 3.4 - Generalização do movimento no eixo do corpo. 

Os componentes de velocidade em p(𝑥, 𝑦, 𝑧) em relação à origem “o” são dados pelas 
equações: 

𝑢 = �̇� − 𝑟𝑦 + 𝑞𝑧 
                        𝑣 = �̇� − 𝑝𝑧 + 𝑟𝑥                 (3.4) 

𝑤 = �̇� − 𝑞𝑥 + 𝑝𝑦 
 
É visto que as componentes de velocidade incluem um termo linear e dois termos 

rotacionais. A Figura 3.4 mostra a origem dos termos devido ao movimento de rotação na 

componente 𝑢. 

 
Figura 3.4 - Termos de velocidade devido ao movimento de rotação. 

Ambos representam componentes de velocidade tangencial que atuam ao longo de uma 
linha através do ponto p(𝑥, 𝑦, 𝑧) em paralelo com o eixo “ox”. Considerando agora que o corpo 
na Figura 3.3 é a aeronave e sendo ela rígida então: 

             �̇� = �̇� = �̇� = 0                   (3.5) 

Então as equações resumem a:  

𝑢 = −𝑟𝑦 + 𝑞𝑧 
                       𝑣 = −𝑝𝑧 + 𝑟𝑥                 (3.6) 

𝑤 = −𝑞𝑥 + 𝑝𝑦 
 

A equação da aceleração no ponto “p” corresponde às equações: 
 

      𝑎x = �̇� − 𝑟𝑣 + 𝑞𝑤 
           𝑎y = �̇� − 𝑝𝑤 + 𝑟𝑢           (3.7) 

      𝑎z = �̇� − 𝑞𝑢 + 𝑝𝑣 
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Mais uma vez, será visto que os componentes de aceleração compreendem um termo 
linear e dois termos rotacionais. A Figura 3.5 mostra a origem dos termos devido ao movimento 
de rotação na componente “𝑎x”.  

 
Figura 3.45 - Termos de aceleração devido ao movimento de rotação. 

Ambos representam componentes de aceleração tangencial que atuam ao longo de 
uma linha através do ponto p(𝑥, 𝑦, 𝑧) em paralelo com o eixo “ox”. As acelerações surgem da 
interação mútua da componente de velocidade linear com a componente da velocidade 
angular. 

 Ao sobrepor as componentes de velocidade do centro de gravidade (U, V, W) para o 

local das componentes de velocidade (𝑢, 𝑣, 𝑤) são obtidas as componentes de velocidade 
inercial (𝑢′, 𝑣′, 𝑤′) no ponto p(𝑥, 𝑦, 𝑧) gerando as equações: 

 
𝑢′ = 𝑈 + 𝑢 = 𝑈 − 𝑟𝑦 + 𝑞𝑧 

                  𝑣′ = 𝑉 + 𝑣 = 𝑉 − 𝑝𝑧 + 𝑟𝑥          (3.8) 

  𝑤′ = 𝑊 + 𝑤 = 𝑊 − 𝑞𝑥 + 𝑝𝑦 
 

Fazendo uma simples substituição nas componentes de velocidade (𝑢, 𝑣, 𝑤) por 
(𝑢′, 𝑣′, 𝑤′) na equação 3.6 teremos a equação para a componente de aceleração inercial 

(𝑎′x, 𝑎′y, 𝑎′z). Portanto: 

𝑎′x = 𝑢′̇ − 𝑟𝑣′ + 𝑞𝑤′ 

                       𝑎′y = 𝑣′̇ − 𝑝𝑤′ + 𝑟𝑢′               (3.9) 

𝑎′z = 𝑤′̇ − 𝑞𝑢′ + 𝑝𝑣′ 
 
Derivando em relação ao tempo a equação 3.8 e fazendo alguns rearranjos a equação 

da componente de aceleração inercial no ponto p(𝑥, 𝑦, 𝑧) pode ser escrita como [Cook, 2007]: 
 

𝑎′
x = �̇� − 𝑟𝑉 + 𝑞𝑊 − 𝑥(𝑞2 + 𝑟2) + 𝑦(𝑝𝑞 − �̇�) + 𝑧(𝑝𝑟 + �̇�) 

                     𝑎′
y = �̇� − 𝑝𝑊 + 𝑟𝑈 + 𝑥(𝑝𝑞 + �̇�) − 𝑦(𝑝2 + 𝑟2) + 𝑧(𝑞𝑟 − �̇�)           (3.10) 

𝑎′
z = �̇� − 𝑞𝑈 + 𝑝𝑉 + 𝑥(𝑝𝑟 − �̇�) + 𝑦(𝑞𝑟 + �̇�) − 𝑧(𝑝2 + 𝑞2) 

  
Segundo Michael V. Cook (2007) a equação 3.10 pode ser usada para determinar a 

aceleração medida por acelerômetros lineares e angulares adequadamente alinhado e 
localizado em qualquer ponto da estrutura da aeronave. Considerando (3.10), pode-se 
simplificar estas equações escolhendo a posição onde se mede as acelerações. Na aeronave 
em questão a melhor posição é o centro de gravidade. Assim, para este caso particular, onde 
apenas as acelerações resultantes na direção vertical ao longo da asa são necessárias 
(direção y), o perfil de acelerações pode ser obtido por: 

 
𝑎′

z = 𝐴z +  𝑦(𝑞𝑟 + �̇�)                  (3.11) 
 

onde, 𝐴z é a aceleração vertical, em m/s2, e as variáveis 𝑞, 𝑟 e 𝑝 são, respectivamente, as 
velocidades angulares, em rad/s. 
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3.5  Princípio de D’Alembert 

O princípio de D’Alembert permite que o problema dinâmico, resolvido pela segunda lei 
de Newton, possa ser convertido em um problema estático equivalente alterando o sistema de 
eixos de referência a partir de um conjunto de inércia numa partícula (ou corpo) acelerada. 
Então, tal princípio pode ser usado para obter o carregamento estático equivalente, e 
consequentemente pode ser usado para estudar o majoramento de carga estática, similar ao 
que a norma FAR 23 propõe, e assim compará-lo. 

O efeito da aceleração é tratado pela introdução de uma força de inércia fictícia igual à 
massa vezes a aceleração, atuando na direção oposta ao vetor de aceleração. Então, a força 
aplicada e a força de inércia estão em equilíbrio (equilíbrio dinâmico), portanto o problema se 
reduz a um problema estático [Wright e Cooper, 2007]. A Figura 3.6 mostra a comparação 
entre a Lei de Newton e o princípio de D’Alembert. 

 
Figura 3.5 - (a) Lei de Newton e (b) Principio de D’Alembert. 

O princípio de D’Alembert pode ser usado para determinação de cargas internas de um 
corpo acelerado, como a asa de um avião. Assim, um problema dinâmico com diferentes partes 
da aeronave acelerando por valores diferentes é reduzido a um problema estático equivalente, 
onde podem ser utilizados métodos de análise estática simples. Na prática, a asa de uma 
aeronave está sujeita a cargas distribuídas ao longo da asa de modo não uniforme, que 
mudam ao longo do tempo. A Figura 3.7 mostra os carregamento e esforços esperados sobre 
uma asa. 

 
Figura 3.5 - (a) Distribuição de força de inércia e (b) momento fletor e esforço cortante sobre a 

seção AA. 

onde WI é a distribuição de força por comprimento, L é o comprimento da asa, µ é massa por 
comprimento, m é a massa, 𝜂 é a distância do centro de massa, F(t) é a força aplicada e  M(t) o 
momento. A aceleração a sobre o componente varia de modo não uniforme de acordo com 
[Wright e Cooper, 2007]: 

𝑎(ƞ, 𝑡) =  𝑎𝑜(𝑡) + ƞ. 𝛼(𝑡)             (3.12) 
 

Conhecendo o histórico de aceleração no elemento infinitesimal 𝑑𝜂 sobre a asa na posição 𝜂 
do centro de massa, dado pela função 𝑎(ƞ, 𝑡), que pode ser data pela (Eq. 3.11), a força de 
inércia aplicada sobre cada elemento é dada por: 

 
𝑑𝐹𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎(𝜂, 𝑡)  =  𝜇. 𝑑𝜂. 𝑎(𝜂, 𝑡)        (3.15) 
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Considerando o corte na seção AA (Figura 3.7 (b)) da asa na posição y maior que zero e 
introduzindo um esforço cortante 𝑄(𝑦, 𝑡) e um momento fletor 𝑀(𝑦, 𝑡) instantâneos, pode-se 
integrar os elementos da asa obtendo [Wright e Cooper, 2007]:  

 

                          𝑄(𝑦, 𝑡)  = ∫ 𝑑𝐹𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎(𝜂, 𝑡)
𝐿/2

𝜂=𝑦
 =  ∫ 𝜇. 𝑎(𝜂, 𝑡). 𝑑𝜂

𝐿/2

𝜂=𝑦
                     (3.16) 

            𝑀(𝑦, 𝑡) = ∫ (𝜂 −  𝑦). 𝑑𝐹𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎(𝜂, 𝑡)
𝐿/2

𝜂=𝑦
= ∫ 𝜇. (𝜂 −  𝑦). 𝑎(𝜂, 𝑡). d𝜂

𝐿/2

𝜂=𝑦
         (3.17) 

 
onde y é o comprimento da asa. Assim, se soubermos a aceleração ao longo da asa podemos 
calcular os esforços cortantes Q e fletores M estáticos equivalentes. 

A principal distribuição de forças pelo comprimento a ser considerado é devido à força 
de sustentação da asa. A FAR (2002) estabelece que a distribuição de força pelo comprimento 
deve ser modelada da forma mais realista possível. Para asas não elípticas, um método semi-
empírico para uma boa estimativa de distribuição do carregamento é conhecido como 
aproximação de Schrenk [Raymer, 1922]. O método pressupõe que a distribuição de 
carregamento em uma asa não elíptica pode ser aproximada por uma média da distribuição 
elíptica e da distribuição relativa à geometria da asa real de mesma envergadura. Assim as 
equações podem ser escritas como: 
 

                                        𝜆 =  
Δ𝑆

S
. 𝜇. 𝑎(𝜂, 𝑡). 𝑑𝜂                                  (3.18) 

                          𝑄(𝑦, 𝑡)  = ∫ [𝜆A(𝜂, 𝑡) +  𝜆I(𝜂, 𝑡)]. d𝜂
𝐿/2

𝜂=𝑦
                       (3.19) 

                    𝑀(𝑦, 𝑡)  = ∫ [𝜆A(𝜂, 𝑡) +  𝜆I(𝜂, 𝑡)]. (𝜂 − 𝑦). d𝜂
𝐿/2

𝜂=𝑦
                (3.20) 

 
sendo S a área da asa, 𝜆A(𝜂, 𝑡) a força de sustentação por metros e 𝜆I(𝜂, 𝑡) a força de inércia 
por metro, como demonstrado na Figura 3.8.  
 

 
Figura 3.5 - Distribuição de Forças. 

Assim, estas expressões permitem considerar efeitos inerciais na obtenção de esforços 
estáticos equivalentes em corpos rígidos. 
 
4. METODOLOGIA 

 
 Nesta seção é proposta a metodologia escolhida para este estudo, onde é apresentada 
a bancada experimental para medir as acelerações necessárias para serem usadas em 
conjunto com as equações de dinâmica de corpos rígidos e do princípio de D’Alembert. Para 
isto, devem ser levadas em conta as características da aeronave e do trajeto que esta deve 
cumprir. Estas características particulares podem ser obtidas por uma bancada construída para 
obtenção das acelerações lineares e angulares necessárias para estimar as cargas estáticas 
equivalentes sobre a asa. 
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4.1  A aeronave 

A aeronave utilizada para os testes foi projetada e fabricada pela equipe PAMPA de 
AeroDesign da UFRGS. Esta possui massa total de 2262 gramas e asas com perfis em 
madeira balsa e longarina caixão em fibra de carbono. Como dimensões a asa da aeronave 
possui uma envergadura de 2,5 metros, com uma geometria trapezoidal de corda de raiz com 
0,34 metros e corda de ponta de 0,136 metros.  

Para atender aos requisitos da competição, o compartimento de carga tem formato de 
paralelepípedo e deverá transportar um mínimo de 4 kg de carga e carga máxima de 15 kg. O 
centro de gravidade está localizado sobre o eixo vertical (z) abaixo da asa, onde o 
compartimento de carga se encontra. A aeronave é controlada por meio de um transmissor de 
radiofrequências, um sistema de 2,4 GHz, considerado mais seguro e sem risco de 
interferências nos comandos. 

 
Figura 4.1 - Eixos do aeromodelo 

4.2  Percurso para aquisição de dados 

A Competição SAE BRASIL AeroDesign é composta por três categorias distintas: 
Regular, Aberta e Micro, com requisitos específicos aplicáveis à cada uma destas. De maneira 
geral, a Categoria Regular possui maiores restrições. A aeronave projetada para a competição 
foi fabricada pela equipe PAMPA para competir na categoria Regular. Para a validação do voo, 
e consequente pontuação neste quesito, a aeronave deve decolar, ganhar altura, realizar um 
voo de cruzeiro, realizar um voo de planeio e pousar terminando o percurso em uma condição 
de repouso, realizando o trajeto apresentado na Figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2 - Percurso aéreo 

Assim, para este trabalho foi escolhido realizar as medições simulando o trajeto da 
competição, na qual a aeronave percorre o trajeto descrito na Figura 4.2. Os testes de 
aquisição foram realizados em um aeroclube localizado no município de Viamão durante um 
dia com pouco vento, simulando as condições na qual a equipe poderia encontrar na 
competição. Foi evitado dia com muito vento para o teste. Conforme o Instituto Nacional de 
Metrologia (InMet), os ventos atingiram 0,7 m/s com rajadas de 2 m/s no horário do teste de 
voo [Inmet.gov.br, 2014]. Para fins de segurança da aeronave, que estava realizando o seu 
primeiro teste de voo, este ocorreu sem nenhum peso no compartimento de carga, apenas o 
peso da estrutura na qual o acelerômetro está acoplado.  
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4.3  Instrumentação  

 Como um dos objetivos deste trabalho é utilizar equipamento eletrônicos de baixo custo 
e que possua um código que possa ser facilmente implementado e modificado, escolheu-se a 
plataforma Arduino [Arduino.cc, 2014] que permitiria uma futura evolução deste sistema para 
ser utilizado também no controle ativo da aeronave. 

Para obter os dados da aceleração do aeromodelo utilizou-se a seguinte 
instrumentação: 

 Microcontrolador Arduino Uno de entrada de 5 a 20 V com ideal de 7 a 12 V, velocidade 

de processamento de 16 MHz, velocidade de interface SPI de 4 Mbit/s e I²C de 3,2 

Mbit/s [Arduino.cc, 2014], ANEXO I; 

 Acelerômetro BMA 180 da BOSCH com limites de medição de até ± 16 g utilizado ± 4 g 

com sensibilidade de 2048 LSBs/g, 14 bits de resolução e máxima aquisição de 5 MHz, 

ANEXO II; 

 Giroscópio ITG-3200 três eixos sensibilidade de 14,375 LSBs por graus/segundos, 16 

bits de resolução com fundo de escala de ± 2000 graus por segundo e máxima 

aquisição de 400 kHz, ANEXO III; 

 Gravador de dados (cartão de memória SD Samsung 2 Gb) AMS1117 da Advanced 

Monolithic System e máximo processamento de 50 MHz, ANEXO IV;  

 Bateria Li-Po de 750 mAh com duas células de 3,7 V de corrente contínua. 

Para mais informações sobre estes equipamentos, consultar nos respectivos Anexos. 
Cabe ressaltar que estes componentes também veem sendo aplicados com sucesso em 
aeronaves radio-controladas, tanto para controle ativo quanto para estimativa de 
posicionamento, o que também motivou a sua escolha [linushelgesson, 2014]. Foram testados 
outros acelerômetros para Arduino, porém o BMA 180 foi o que apresentou as melhores 
especificações para este caso de estudo. 

O Arduino é uma plataforma de código aberto (Open-Source) de microcontroladores 
para prototipagem eletrônica e desenvolvimento de software. Para este trabalho foi utilizado o 
Arduino Uno, uma placa de microcontrolador baseado no ATmega328 com 14 entradas e 
saídas digitais (dos quais 6 podem  ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um 
cristal oscilador de 16 MHz e uma conexão USB [Arduino.cc, 2014]. 

Foi utilizada a linguagem de programação C++ para gerenciar o sistema, composto pelo 
microcontrolador, sensor BMA 180 de aceleração e cartão de memória SD. A troca de sinais 
entre o microntrolador e o sensor BMA 180 foi realizada por uma interface do tipo I²C (Inter-
Integrated Circuit). Entre o microcontrolador e o cartão de memoria SD foi uma interface do tipo 
SPI (Serial Peripheral Interface). A energia para o sistema é fornecida pela bateria Li-Po de 
7,4V.  

O tempo de amostragem gravado no cartão SD foi de dez amostras por segundo devido 
a sua capacidade e tempo de voo. Como o acelerômetro BMA 180 foi calibrado no Grupo de 
Mecânica Aplicada (GMAp) apenas até 300 Hz, utilizou-se um filtro passa-baixa de primeira 
ordem na frequência de corte de 10 Hz. Esse filtro permite a passagem de baixas frequências 
sem dificuldade e reduz a amplitude de frequências maiores que a frequência de corte. Na 
frequência de corte escolhida a amplitude do sinal decai cerca de 3 dB e para frequências 
superiores, como por exemplo 100Hz, o sinal decai 20 dB.  

Como esta aeronave possui um motor a combustão, que pode apresentar ruídos nas 
medidas, cuidados adicionais devem ser tomados na fixação dos componentes eletrônicos, 
bem como na sua alimentação. A eletrônica foi montada sobre um suporte para abrigar os 
equipamentos corretamente, a Figura 4.3 mostra a bancada montada para a medição de teste.  
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Figura 4.3 - (1) Micro controlador Arduino Uno, (2) Gravador de dados, (3) Acelerômetro e 

giroscópio, (4) Bateria Li-Po. 

Os sensores foram cuidadosamente fixados sobre uma placa de madeira com o formato 
do compartimento de carga. O acelerômetro foi instalado o mais próximo possível do ponto do 
centro de gravidade do aeromodelo. Todos os sensores foram ligados de modo a formar um 
sistema de aquisição de dados que pudesse ser instalado embarcado no aeromodelo com 
alimentação própria por bateria. Ou seja, este sistema tem alimentação independente para 
evitar ruídos no sinal provenientes dos componentes de controle da aeronave, como servos, 
motor, receptor. 

 
4.4  Calibração do acelerômetro e incerteza de medição 

Antes da utilização do acelerômetro BMA 180, foi feito um teste comparativo em baixa 
frequência para validar as leituras desta bancada experimental. O sistema de calibração é 
composto por uma mesa que vibra em determinada frequência por um alto-falante.  No alto-
falante foi colocado o acelerômetro de referência e sobre a mesa o acelerômetro a ser testado. 
Foram escolhidos três níveis de aceleração apenas vertical com 0,5 g, 1 g e 2 g, medidos em 
diferentes frequências. A faixa utilizada neste trabalho foi de 0 à 300 Hz. Tal teste foi realizado 
no GMAp. 

O resultado obtido pelo sistema de calibração é mostrado na Figura 4.6 apresentando a 
sensibilidade por frequência do acelerômetro BMA 180 em 2 g. 

 
Figura 4.4 - Sensibilidade do acelerômetro BMA 180 

Fazendo a média e o desvio padrão da sensibilidade foi obtido o seguinte resultado: 
2066,83 ± 26,14 LSB/g. 

Toda calibração requer a especificação de uma estimativa da incerteza de medição, que 
deve estar associada a um determinado nível de confiança. As normas vigentes requerem que 
o cálculo desta incerteza seja feito e expresso de acordo com Guia para Expressão de 
Incerteza de Medição (GUM). O Guia para Expressão da Incerteza de Medição (INMETRO, 
1998), apresenta dois tipos de incerteza:  

 Incerteza Tipo A que é obtida pela análise estatística de uma série de observações; 
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 Incerteza Tipo B que é obtida por outros meios que não a análise estatística de uma 

série de observações. 

Para este trabalho foi calculado a incerteza do ruído e a incerteza da sensibilidade do 
acelerômetro baseando-se no procedimento adotado por Rodrigues et al., 2010.  A incerteza 
do ruído foi obtida com o acelerômetro imóvel e a incerteza da sensibilidade foi obtida no item 
anterior. Com os valores das incertezas das medidas definidos, pode-se utilizar a equação 
geral da propagação de incertezas [Taylor, 1997]. Para expressar a incerteza em termos de 
incerteza expandida multiplicou-se o valor da incerteza padrão combinada por 3 (três). Assim a 
sensibilidade utilizada do sensor BMA 180 foi de 2066,83 ± 91,33 LSB/g num intervalo de 
confiança de 99,73%. Infelizmente, no momento da verificação das medidas obtidas pela 
bancada, apenas a aceleração linear vertical pode ser aferida. De qualquer forma, esta é a de 
maior importância na estrutura de estudo deste trabalho. Assim, será apresentado um estudo 
apenas com as acelerações lineares e um estudo incluindo as acelerações angulares. 

 

5. RESULTADOS 

 
Para simular uma aeronave com baixa estabilidade (controlabilidade), neste teste a 

aeronave foi submetido a pequenas oscilações de sucessivas subidas, descidas durante o voo, 
além das curvas de seu trajeto. Assim, simulando manobras indesejadas durante a competição, 
mas que pode acontecer devido a não familiaridade do piloto com esta aeronave. Com isto, 
foram obtidos os valores de aceleração de interesse. Estes dados foram sincronizados com o 
vídeo de voo, de forma que se identificasse o período de voo e rolagem na pista. 

Os valores de aceleração no eixo z lidos durante três minutos que a aeronave voava 
são mostrados na Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 - (A) máxima aceleração durante o voo 

A máxima aceleração no eixo z durante o voo é representada por um pico localizado no 
ponto (A) da Figura 5.1. Segundo o histórico de acelerações na direção vertical, valor do ponto 
(A) escolhido como valor crítico. Na Figura 5.1 foi feito uma linha de tendência de média móvel 
com 20 pontos (MM 20) para atenuação de ruído e diminuição das perturbações de alta 
frequência [Carvalho, 2013]. 

Em uma primeira análise, considere-se suas velocidades e acelerações angulares como 
nulas e considere-se também a situação de competição mais crítica onde a carga transportada 
pelo avião é máxima. Para analisar ainda mais criticamente a simulação adicionaram-se os 
valores de incerteza para o pior caso [1975,5 LSB/g]. Os gráficos (Figura 5.2) obtidos com 
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estas equações mostram os esforços cortantes (a) e momentos fletores (b) desde o engaste (0 
metros) da asa no corpo do aeromodelo até a sua extremidade (1,25 metros).  

 
Figura 5.2 - Gráficos de esforço cortante (a) e momento fletor (b) sobre a asa, com apenas 

aceleração linear vertical. 

Em uma segunda análise, utilizam-se os dados de aceleração angulares do giroscópio e 
a equação 3.11 pode-se estipular o acréscimo do esforço cortante e momento fletor devido às 
velocidades angulares. Como o giroscópio não foi calibrado a incerteza se deu pelos dados 
fornecidos pelo fabricante do sensor. A Figura 5.3 apresenta os esforços de cortante e fletor 
para esta condição. 

 
Figura 5.3 - Gráficos de esforço cortante (a) e momento fletor (b) sobre a asa asa, com 

acelerações linear e angulares. 

O fator de carga escolhido pela equipe, para a aeronave 2014, segundo a norma FAR 
(2002), foi de n=4,4 resultando em um fator de carga último de 6,6 o qual foi utilizado para o 
cálculo da distribuição de carregamento sobre a asa. Estes valores são superiores aos 
normalmente utilizados na competição. Os valores obtidos utilizando as fórmulas 3.19 e 3.20 
são mostrados no gráfico abaixo: 

               
Figura 5 - Gráficos de esforço cortante (a) e momento fletor (b) sobre a asa, segundo norma 

[FAR, 2002] 
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A tabela 5.1 mostra os resultados do esforço cortante e momento fletor no engaste da 
asa quando o aeromodelo se encontra na sua aceleração máxima, na sua aceleração máxima 
mais a velocidade angular e utilizando o fator de carga conforme a norma FAR 2002. 
 

Tabela 5.1- Resultado da Análise 

 Máximos 
Esforços conforme a 

Norma (n=4,4) 

Máximos 
Esforços devido à 

aceleração durante voo  

Máximos Esforços 
devido à aceleração + 

velocidade Angular 

Esforço Cortante [N] 632 139 167 

Momento Fletor [N.m] 395 75 96 

 
Assim, nestas análises, apenas com o intuito de fazer uma análise quantitativa de um 

parâmetro, considera-se as acelerações neste teste como coeficientes e multiplicando a carga 
transportada máxima pela gravidade podemos determinar um fator de majoramento máximo 
para acelerações verticais (n=1,27) e para acelerações verticais e angulares (n=1,64). 

Pode-se verificar que os esforços sofridos pela aeronave em voo, utilizando o máximo 
de carga transportada nos cálculos, não atingiram nem um terço dos valores para o qual foi 
projetado, mesmo em condições onde o centro de gravidade se encontra mais perto da asa 
devido ao voo sem carga. Assim, obtém-se um fator de majoramento para o caso mais crítico, 
ainda de forma conservativa, onde foi considerada a aeronave na condição que apresenta 
maiores acelerações (sem carga), porém usando a maior carga útil (15 kg) para o cálculo dos 
esforços. Deve-se observar que o aumento de carga na aeronave afastará o centro de 
gravidade na direção do compartimento de carga ao longo do eixo z, que torna o aeromodelo 
mais estável às manobras aéreas, provocando menores acelerações. 

 

6. CONCLUSÕES  

 
Com este trabalho pode-se estudar o problema associado à contribuição das forças 

mássicas no fator de carga usado no cálculo de uma asa de uma aeronave, onde foi proposta 
uma metodologia de cálculo capaz de fornecer um critério para projetos desta natureza. 

Para uso desta metodologia foi construída uma bancada experimental, com 
componentes de baixo custo, capaz de obter dados úteis de aceleração para a metodologia 
proposta, onde a mesma plataforma pode ser utilizada no controle ativo da aeronave em 
futuros desenvolvimentos do projeto AeroDesign. 

Esta metodologia mostrou quantitativamente que para o caso estudado, de uma 
aeronave AeroDesign com um percurso predefinido, a norma aeronáutica FAR é muito 
conservativa, permitindo que possa se usar fatores de carga muito inferiores aos indicados por 
esta. Assim, considerando que as aeronaves que competem o projeto Aerodesign são aviões 
não tripulados, onde a pilotagem se dá por via rádio controlado, podemos utilizar um fator de 
carga abaixo dos estipulados pela norma aeronáutica a fim de obter projetos mais competitivos 
nos testes de voo. 

Apesar deste estudo indicar efetivamente que o fator de carga proposto por norma não 
é competitivo, sendo muito conservativo para a Competição AeroDesign, mais análises devem 
ser realizadas para uma proposta final de um fator de carga para a aeronave levando em 
contas as incertezas de sua obtenção. Então, tal metodologia pode ser aprimorada quanto as 
identificações de acelerações críticas através de mais testes de voo e tratamento estatístico. 
Além disto, deve-se considerar em realizar análises considerando o corpo deformável, que são 
mais representativas do caso de uma asa que pode defletir significativamente. A consideração 
de um corpo deformável pode levar a um parâmetro ainda menor frente a este estudo que 
considerou a aeronave como um corpo rígido. 
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ANEXO I 

 
Arduino Uno 
 

 
 

Figura I – Data sheet do arduino uno 

 
 
Essas informações foram retiradas do site <http://docs-

asia.electrocomponents.com/webdocs/0e8b/0900766b80e8ba21.pdf> acessado em 
23/10/2014. 
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ANEXO II 

 
Acelerômetro BMA 180 
 

 
Figura II – Data sheet do acelerômetro BMA 180. 

 
 

 
Essas informações foram retiradas do site <http://www.spezial.cz/pdf/BST-BMA180-

DS000-03.pdf> acessado em 23/10/2014. 
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ANEXO III 

 
Giroscópio ITG-3200 
 

 
 

Figura III – Data sheet do giroscópio ITG-3200 

 
 
Essas informações foram retiradas do site 
<https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Gyro/PS-ITG-3200-00-01.4.pdf >  acessado em  
06/11/2014 
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ANEXO IV 

 
Gravador de cartão SD 
 

 
Figura IV – Data sheet do AMS1117 

 
 
Essas informações foram retiradas do site <http://www.advanced-

monolithic.com/pdf/ds1117.pdf> acessado em 23/10/2014. 
 


