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RESUMO 

 

 

 

Atualmente, madeiras estão entre os principais materiais de engenharia utilizados em estruturas. 

Este é o caso de madeiras de baixa densidade. Este trabalho de mestrado tem por objetivo 

principal o estudo sistemático das propriedades da madeira da palmeira de Miriti (Mauritia 

flexuosa), para uso em estruturas de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT’s) de baixo peso. 

Para tanto, o Miriti foi caracterizado por meio de suas propriedades químicas, físicas e 

morfológicas. Além disso, foi desenvolvida uma proposta de aplicação estrutural do Miriti em 

um VANT tipo plane, realizando as simulações computacionais necessárias e a fabricação de 

protótipos com a estrutura base de Miriti. Os resultados comprovaram a aparente baixa 

densidade apresentada por este material, que é de 0,06g/cm³, além de apresentar composição 

química característica dos materiais lignocelulósicos. As análises morfológicas mostraram que 

a estrutura do Miriti é formada por fibras de celulose alinhadas e orientadas que, por sua vez, 

são formadas por outras fibras de menor diâmetro, conferindo ao material extrema leveza. 

Apesar de apresentar resistência mecânica inferior a outras madeiras, o Miriti apresentou 

módulo de elasticidade específico de 770 MPa/g.cm-3, o que o habilitou a constituir a estrutura 

de um mini VANT, com estrutura aprovada pela simulação computacional inicial e sucesso em 

voo, necessitando de pequenas otimizações para melhorar a estrutura. Os resultados deste 

trabalho mostraram que é possível o uso da madeira de Miriti em aplicações com maior 

tecnologia embutida, assim como em outras aplicações estruturais e funcionais, em 

concordância com as propriedades descritas nesta dissertação.
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ABSTRACT 

 

 

 

In the current situation, woods are among the main materials used in engineering structures. 

This is the case of low-density timbers. This master's work aims at the systematic study of the 

principal properties of the wood of the Palm (Mauritia flexuosa) Miriti, for use in structures of 

unmanned aerial vehicles (UAVs) with low weight. To this end, Miriti was characterized 

through its chemical, physical and morphological properties. In addition, developed a proposal 

for structural application Miriti in a UAV type plane, carrying out the necessary computational 

simulations and the manufacture of prototypes with the base structure Miriti. The results have 

shown the apparent low density by this material, which is of 0,06 g/cm-3, besides presenting 

chemical composition characteristic of lignocellulosic materials. The morphological analysis 

showed that the structure of Miriti consists of cellulose fibers aligned and oriented that, in turn, 

are formed by other smaller diameter fibers, giving extreme material lightness. Although 

present mechanical resistance less than other Woods, Miriti presented specific modulus 770 

MPa/g.cm-3, which enabled to form the structure of a mini-UAV, with structure approved by 

computer simulation and success in flight, requiring small optimizations to improve the 

structure. The results of this study showed that it is possible the use of wood in applications 

with higher technology Miriti embedded, as well as other structural and functional applications, 

in accordance with the properties described in this dissertation.
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Dentro do contexto tecnológico do uso de materiais destaca-se o uso de madeiras como 

materiais de engenharia. O território nacional tem condições extremamente favoráveis para esta 

classe de materiais. O país reúne condições excepcionais na indústria de base florestal, já que 

as florestas podem estar dispostas em distâncias próximas às fábricas, o que dispensaria 

manutenção de estoques elevados, corte antecipado e redução nos custos de transporte[1]. 

Assim, o Brasil dispõe de grandes áreas disponíveis e propícias para o cultivo e/ou extração de 

produtos de base florestal. Em especial, a região amazônica destaca-se nesse cenário como 

celeiro de materiais de base com potencial de uso em diversas áreas. A Amazônia é uma das 

principais regiões de maior diversidade de recursos florestais madeireiros e também não 

madeireiros[2].  

Nesse contexto encaixa-se a madeira de Miriti (Mauritia flexuosa L.f.), que pertencente 

à família Areacaceae e ao gênero Mauritia, e está distribuída pelo trópico americano, oeste dos 

Andes e principalmente na bacia amazônica, além de áreas como Peru, Bolívia, Brasil, norte de 

Trinidad e Tobago e Panamá. Normalmente cresce em solos encharcados, bordas de rios[3], 

atingindo mais de 15 metros de altura[4]. Atualmente, o Miriti é usado na produção de 

brinquedos [5], jangadas e botes (Figura 1.1), e tem suas fibras usadas para produzir um forte 

fio para redes de pesca, tapetes, chapéus e cestos. Esta madeira apresenta extrema leveza[06], 

comparada a de um isopor comercial classe P, cuja densidade varia de 0,13 a 0,25 g/cm³[07]. 
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Figura 1.1: Brinquedos de baixo custo feitos de madeira de miriti, comercializados na cidade de Belém-PA. Fonte: 

Diário Online[62]. 

Nesse sentido, é de interesse ecológico e econômico o estudo das suas características 

químicas, físicas e mecânicas de madeiras típicas, Amazônicas, sobretudo o Miriti, podendo 

assim verificar a viabilidade do seu uso em aplicações com maior tecnologia embutida, cujas 

pesquisas têm apontado na direção do uso de materiais sustentáveis, potencializando um recurso 

natural amazônico de grande abundância. Apesar destes fatos, ainda não há estudos científicos 

que caracterizem a madeira de Miriti, impedindo que esta possa ter um estudo de viabilidade 

para ser usado como um material alternativo na fabricação de estruturas e/ou equipamentos de 

alto desempenho, como por exemplo Veículos Aéreos Não Tripulados, VANT’s, também 

conhecidos como UAV’s (Unmanned Aircraft Systems) ou drones[8].  

VANT’s, como mostrado na Figura 1.2, são sistemas empregados no setor aeronáutico 

e têm recebido atenção de inúmeros grupos de pesquisa, tanto pela sua aplicabilidade científica 

e tecnológica quanto pela necessidade de melhorias em seu desempenho. São listadas 

aplicações como mapeamento de áreas, busca e/ou resgate de pessoas ou objetos em áreas de 

difícil acesso, além de detecção de fogo em áreas longínquas, entre outras[9]. Em termos de 

potencial mercadológico, a indústria de VANT’s e drones, segundo a revista Exame (2012), 

movimentou cerca de 26 bilhões de dólares no período de 2002 a 2012. Porém, é estimando um 

mercado ainda maior para o ano de 2020, com alcance de até 55 bilhões de dólares em todo 

mundo[10]. 
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Figura 1.2: Aeromodelo de madeira de pau de balsa, mostrando a possibilidade da fabricação de VANT’s e 

aeromodelos de baixo custo a partir de madeiras como o Miriti. Fonte: Farina Aeromodelismo[63]. 

Sem dúvida, o apelo para novos materiais leves, de disponibilidade comercial e de fácil 

uso é, sem dúvida, uma oportunidade de desenvolvimento científico e tecnológico para a área 

de materiais. Mais precisamente, a escolha de materiais naturais disponíveis no Brasil, madeiras 

de alta porosidade e resistência mecânica, não deixam dúvidas sobre a atualidade do tema desse 

trabalho. Em particular, na estrutura de veículos aéreos não tripulados algumas madeiras que 

agregam boa resistência mecânica e baixa densidade são usadas. Isso ocorre porque essas 

madeiras, além de serem materiais leves, têm certa disponibilidade na natureza, bem como a 

facilidade de cultivo. Dentre essas, a mais comum é a madeira pau-de-balsa[11], encontrada em 

alguns países da América Latina. Porém, tal madeira não é encontrada no Brasil.  

Recentemente, um grupo de pesquisadores de Belém-PA[12] demonstrou o potencial da 

madeira de Miriti, encontrada com abundância na Amazônia, com potencial para aplicação em 

VANT’s, pois alia boa resistência mecânica com baixa densidade. Contudo, os resultados 

obtidos por esse grupo até o presente momento ainda não demonstraram a validade empregada 

diretamente em VANT’s. Aliás, até o presente momento, apenas a estrutura do VANT com 

Miriti foi apresentada, sem contudo, a apresentação de ensaios técnicos que demonstrassem a 

viabilidade técnica do Miriti nessa aplicação. Logo, essa pesquisa abre a possibilidade de estudo 

científica e tecnológica do uso do Miriti em veículos aéreos não tripulados. Baseado nessa 

perspectiva, o estudo sistemático das propriedades da madeira de miriti se faz necessário para 

a seleção deste material em aplicações, tanto estruturais como funcionais. Este trabalho torna-
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se então atual e de importância econômica e social, haja vista o potencial desenvolvimento de 

uma região produtora e os benefícios secundários que o desenvolvimento tecnológico de 

recursos naturais trazem à sociedade. 

 

1.1 – OBJETIVOS  

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo principal a investigação das propriedades físicas, 

químicas e morfológicas do Miriti, para aplicação como material estrutural em “mini” veículo 

aéreo não tripulado do tipo plane. Para isso, objetivos específicos são listados a seguir. 

 

1.1.1 – Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo principal deste projeto, listam ainda como objetivos específicos as 

caracterizações do Miriti por: 

 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier. Para identificar os 

grupamentos químicos presentes; 

 Determinação das propriedades físicas. Análise térmica por meio de ensaio de 

Termogravimetria e sua derivada (ATG/DTG), além da determinação da densidade e ensaio de 

absorção de água, obtendo assim as características físicas da madeira. 

 Determinação das características morfológicas, por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), sendo então possível investigar a morfologia superficial da madeira.  

 Ensaio de Tração Uniaxial, obtendo os dados do comportamento da madeira sob tensão. 

 Difração de Raios-x, objetivando obter dados acerca da cristalinidade das fases presentes na 

madeira de Miriti. 

 Finalmente, de posse das caracterizações, foi realizada a aplicação tecnológica do Miriti como 

material estrutural. Para mostrar a real possibilidade da aplicação tecnológica da madeira de 

Miriti, foi desenvolvido um veículo aéreo não tripulado do tipo “plane”, indo da simulação 

computacional estrutural aos testes de voo, passando pela fabricação de protótipos. 
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1.2 – DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação de mestrado foi dividida em 7 partes, a saber. Neste contexto, é apresentada, a 

revisão da literatura no Capítulo II que aborda não só os conceitos técnicos acerca de madeiras 

como materiais de engenharia, tanto estruturais como funcionais, como também dos conceitos 

referentes à proposta de aplicação tecnológica, ou seja, conceitos sobre drones e VANT’S. Em 

seguida, no Capítulo III, foram apresentados os materiais utilizados e a metodologia de 

trabalho aplicada na dissertação. No Capítulo IV são apresentadas as caracterizações realizadas 

no material, mostrando o princípio de funcionamento e as características de uso dos 

equipamentos utilizados nas respectivas caracterizações. São mostradas no Capítulo V os 

resultados e discussões obtidos pelas técnicas experimentais de caracterizações, mostrando as 

principais características do Miriti. O Capítulo VI traz a aplicação estrutural de madeira de 

Miriti em um VANT, mostrando as condições estabelecidas para o desenvolvimento do mesmo 

e o Capítulo VII vem descrevendo todas as conclusões geradas neste trabalho de mestrado. 

Encontram-se no Capítulo VIII as referências bibliográficas deste trabalho 
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 Capítulo 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados desde as principais definições e características físicas de 

madeiras como materiais de estrutura e os conceitos e parâmetros que envolvem a fabricação 

de veículos aéreos não tripulados. Para tanto, foram explicados os principais componentes dos 

dispositivos envolvidos, bem como da madeira, objeto de estudo desta dissertação de mestrado. 

 

2.1 – ANÁLISE E SELEÇÃO DE MATERIAIS EM ENGENHARIA 

A Seleção de materiais é uma das mais importantes etapas dentro da elaboração de um projeto. 

Esta exige uma gama de conhecimento e a necessidade de interdisciplinaridade diversas áreas 

técnicas. Decisões inadequadas ou inapropriadas podem ser desastrosas, tanto do ponto de vista 

econômico como de ponto de vista de segurança. O projeto pode ser considerado segundo vários 

contextos. Pode significar o tanto desenvolvimento de novos materiais que possuam 

combinações únicas de suas propriedades quanto envolver a seleção de um material conhecido 

que possua melhor combinação de características para aplicações específicas: os elementos 

desse processo de seleção envolvem a decisão dos limites e das restrições do problema e, a 

partir desses limites, o estabelecimento de critérios que possam ser utilizados para a 

maximização do desempenho destes[13]. 

Os projetos na área da materiais e processos apoiam-se nos conceitos de ciência e 

engenharia de materiais. A ciência dos materiais é a responsável pelo estudo da estrutura e das 

propriedades que aquela estrutura gera aos mesmos, enquanto que a engenharia dos materiais 

usa esses conceitos para prever a melhor forma de processar o material de modo que o seu 

desempenho seja bom e aplicável dependendo da situação de aplicação[14]. Esses conceitos são 

dependentes entre si, conforme é apresentado na Figura 2.I, e permitem ao profissional 

responsável a otimização de um processo e/ou a aplicação de novos materiais. 
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Figura 2.1: O tetraedro da ciência dos materiais, mostrando a caracterização no centro como fundamento básico 

para o desenvolvimento de projeto na área de seleção de materiais. 

Observa-se na Figura 2.1 que a caracterização é um dos principais parâmetros, pois por 

meio desta pode-se obter as características e consequentemente as propriedades do material de 

estudo, bem como parâmetros econômicos e sociais, também são importantes do 

desenvolvimento de projetos na área de análise e seleção de materiais, pois colaboram 

diretamente para a escolha dos materiais que possam significar a redução dos custos de 

produção e possam trazer melhorias a sociedade.  

 

2.2 – MADEIRA COMO MATERIAL DE ENGENHARIA 

A madeira é um dos principais materiais de engenharia. Pode ser definida como compósito 

natural, formado pelas plantas lenhosas, constituído por materiais lignocelulósicos, fibras de 

celulose flexíveis e resistentes, além de lignina, resina rígida que funciona como matriz, 

mantendo unidas e coesas as fibras de celulose[13]. O xilema, outro nome dado à madeira, é 

composto principalmente de três tipos de células: vasos, raios e fibras[15] que são formadas por 

diferentes rearranjos das estruturas mencionadas[16.17]. Outra definição para este material 

sustenta-se em sua função biológica, que é a de sustentação do vegetal, além de ser responsável 

pela ligação da copa da planta à raiz e pelo transporte de seiva entre as partes vegetais[18]. A 

Figura 2.2 mostra de maneira simplificada a estrutura geométrica da madeira em relação ao 

vegetal, mostrando a diferença estrutural entre as direções da madeira em relação ao vegetal. 
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Figura 2.2: Direções relacionadas à direção das fibras da madeira e da posição da amostra em relação ao vegetal. 

 

Quanto às características de composição química, as espécies vegetais apresentam os 

mesmos compostos composicionais, ou seja, madeiras têm em sua composição basicamente 

celulose, hemiceluloses e lignina (Figuras 2.3 e 2.4), com proporções diferentes de cada um 

desses compostos, variando em função da espécie. Além disso, os compostos formam uma 

estrutura complexa e compacta, cujas características também dependem do tipo de material a 

ser processado, podendo ser reconhecido como palmeira ou madeira[19-21]. 

As principais estruturas componentes da madeira são as fibras de celulose. 

Quimicamente a celulose é um polímero linear de glicose de alta massa molecular formado de 

ligações β-1,4 glicosídicas, insolúvel em água. Sua estrutura química básica descrita na Figura 

2.3, são cadeias que possuem grau de polimerização GP na ordem de 25 kg/mol. A estrutura 

celulósica é similar a estrutura do amido, importante molécula constituinte das espécies 

vegetais. Como a celulose, o amido é também um polímero de glicose. Entretanto, no amido 

são encontradas somente ligações α-1,4, residindo, neste fato, a grande diferença entre esses 

dois polímeros de glicose. O polímero de celulose pode ser muito longo. Uma molécula de 

celulose pode ter áreas com configuração ordenada, rígida e inflexível em sua estrutura 

(celulose cristalina) e outras áreas de estruturas flexíveis (celulose amorfa). Essas diferenças 

são responsáveis por algumas variações de comportamento físico, que podem ser observadas, 

em uma molécula de celulose. Por exemplo, absorção de água e inchamento de uma molécula 

de celulose é limitada as regiões amorfas da molécula[22]. A forte rede de ligações de hidrogênio 

das regiões cristalinas impede a ocorrência do processo de inchamento nessas áreas.  
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Figura 2.3: Estrutura química básica das cadeias de celulose, componente químico responsável pela maior 

resistência mecânica das madeiras. 

  

A celulose, quando separada dos outros constituintes do material lignocelulósico, 

apresenta uma grande reatividade governada pela sua estrutura química e física. Estão 

embebidas por um aglomerado de moléculas de lignina (Figura 2.4), que atuam como matriz e 

possuem grau de polimerização variando de 0,05 a 0,2 kg/mol[23]. A lignina é um polifenol 

constituído de unidades de fenil-propanas (C6-C3). 

 

Figura 2.4: Estrutura química da molécula de lignina, responsável pela adesão e ligação das fibras de celulose nos 

materiais lignocelulósicos. 

 

Diferente da celulose, a lignina não tem estrutura cristalina e é considerado um polímero 

amorfo, cuja estrutura principal, provém da polimerização dehidrogenativa (iniciada por 

enzimas) dos seguintes precursores primários: álcool trans-coniferílico, álcool trans-sinapílico 

e álcool trans-para-cumárico[22]. O grau de polimerização está diretamente ligado à resistência 

a deformação mecânica que o material suporta quando solicitado. 

 

2.2.1 – Propriedades de Madeiras 

De acordo com Gonçalves[24], as espécies produtoras de madeira possuem variações naturais 

em suas características, consequência direta da genética do vegetal e do meio em que foi 

desenvolvido. De um modo genérico podem distinguir-se três fontes de variabilidade: a que 

ocorre entre espécies, dentro da mesma espécie e a que se surge no interior de cada árvore. A 

variabilidade natural entre espécies é atribuída às diferenças genéticas, enquanto que a 
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variabilidade entre árvores de uma mesma espécie pode dever-se quer à genética, quer a fatores 

do meio ambiente, tais como: clima, solo, fornecimento de água, disponibilidade de nutrientes, 

exposição solar, entre outros. Por sua vez, a variabilidade que se verifica no interior de uma 

mesma árvore é devida essencialmente aos fatores do meio ambiente que condicionam o seu 

crescimento específico. Autores como Lobão et al.[25] afirmam que a resistência mecânica da 

madeira é influenciada diretamente pela densidade do material. De acordo com Souza et al. 

(1979)[26] e Pinheiro (1999)[27], fatores como a idade e o local geométrico da retirada da madeira 

influenciam diretamente na densidade do material. Nesse contexto, autores como Simpson e 

Tenwolde mencionam a existência de dois principais fatores que afetam os produtos à base de 

madeira sólida, o teor de umidade e a densidade da madeira, além de outros elementos como 

extrativos e minerais[28]. Baseado nessas afirmações, podemos afirmar então que a madeira é 

um material anisotrópico, ou seja, possui diferentes propriedades em relação aos diversos 

planos ou direções perpendiculares entre si. 

 

2.3 – APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DE MADEIRAS 

Em conformidade com Araújo[29], para definir adequadamente as aplicações a que serão 

destinadas e dimensionar as partes componentes de uma estrutura com base em madeira, é 

fundamental o conhecimento das propriedades físicas e mecânicas das madeiras (PFMM). O 

autor ainda descreve alguns parâmetros direta e indiretamente ligados a fatores que, juntos, 

permitem a aplicação ótima desta classe de materiais. Fatores como resistência à degradação 

biológica e abiótica, facilidade de processamento com ferramentas, valor econômico de 

mercado, estético, entre outros, os parâmetros dessas propriedades permitem que as madeiras 

sejam classificadas em usos a que se mostram mais apropriadas.  

Os usos da madeira podem ser os mais distintos, desde seu uso energético como lenha, 

passando por usos mais desenvolvidos como ferramentas, vara de pesca, arco e flechas, até ser 

utilizada em casas, barcos, igrejas e até mesmo pontes. A madeira pode ser utilizada inteira, 

maciça, sendo apenas esculpida, como em canoas ou mastros de barcos, entretanto o uso dessa 

técnica requer a poda de árvores muito grandes.  

Por volta do século XIX começou se a utilizar a madeira laminada, isso é diversas 

pranchas (tábuas). No Brasil a madeira ainda funciona como um divisor de águas. Ou a madeira 

é utilizada em seus restos para confecção de barracões[30]. Enquanto a demanda por madeira 

aumentou em todo o mundo, houve uma redução das madeiras de alta qualidade e grande 

diâmetro. Isso, combinado com as preocupações ambientais e as mudanças nas práticas de 
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gestão florestal, tornou o custo da madeira maciça cada vez mais alto e seu uso mais restrito. 

Exemplo disso é o Bambu que apesar de não ser uma madeira propriamente dita, pois pertence 

à família das gramíneas, tem um peso extremamente pequeno e uma alta resistência, 

principalmente em relação a tração, se comparada à maioria das madeiras. Esta madeira, 

utilizada desde os antigos por diversos povos da América e da Ásia, tem seu uso revolucionado 

com a utilização do laminado de bambu. Inicialmente utilizado em objetos de design ou em 

acabamentos como pisos por exemplo, o laminado passou a ser utilizado contraplacado em 

tábuas de compensado. Esses compensados alternam folhas de diferentes espécies, criando 

assim compensados mistos que proporcionam leveza e alta resistência. 

 

2.4 – DRONES e VANT’s 

Uma definição simplista de um veículo aéreo não tripulado é que é uma aeronave com sua 

tripulação removida e substituída por um sistema de computador e um link de rádio[31]. Outra 

definição de veículos e/ou sistemas aéreos não tripulados são sistemas, cujos componentes 

incluem o ar, veículos e equipamentos associados que não carregam um operador humano, mas 

em vez disso, voam autonomamente ou são pilotados remotamente e todos os equipamentos, 

além disso, seus componentes devem ser considerados em um contexto de sistemas, que inclui 

o comando, controle e sistema de comunicações, e pessoal necessário para controlar a aeronave 

não tripulada[32]. O dispositivo é uma parte de um sistema total e é desde o início projetado para 

não ter tripulação. Todo o sistema compreende: 

i) uma estação de controle (EC), que abriga os operadores do sistema, as interfaces entre os 

operadores e o resto do sistema; 

ii) a aeronave (dispositivo) com a carga que pode ser de vários tipos, tamanhos e formas; 

iii) o sistema de comunicação entre a EC que transmite controle entradas à aeronave e retorna 

carga e outros dados da aeronave para o EC (geralmente por transmissão de rádio); 

iv) apoio equipamentos que podem incluir itens de manutenção e transporte.  

A Figura 2.5 mostra alguns tipos de drones do tipo VANT comerciais, com diferentes 

métodos de voo e suas respectivas engenharias.  



27 

 

 

 

Figura 2.5: Alguns exemplos de drones desenvolvidos para fins civis[33]. 

Como dito anteriormente, historicamente esses dispositivos tinham fins exclusivamente 

militares, porém com o passar do tempo aplicações civis e as demandas da sociedade moderna 

têm trazido inúmeras aplicações. Estas aplicações, civis e militares, são listadas nas Tabelas 

II.1 e II.2. 

 

Tabela 2.I: Algumas aplicações civis para drones. 

Fotografia aérea Por filme, vídeo, etc. 

Agricultura Monitoramento de culturas e pulverização; monitoramento de rebanho e condução. 

Guarda costeira Busca e salvamento, litoral e monitoramento no mar. 

Conservação Poluição de monitoramento da terra. 

Meteorologia Amostragem e análise da atmosfera de previsão. 

Serviços de Energia Inspeção de Linhas de companhias de eletricidade. 

Serviços florestais Controle incidente de fogo. 

Fast Food Entrega de lanches rápidos. 
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Tabela 2.II: Algumas aplicações militares para drones. 

EXÉRCITO 

Reconhecimento 

Vigilância da atividade inimiga 

Designação de alvo e monitoramento 

Localização e destruição de minas terrestres 

Monitoramento de contaminação de nuclear, biológica ou química (NBC) 

AERONÁUTICA 

Vigilância de longo alcance, alta altitude. 

Segurança de base de aeródromo 

Avaliação de danos de aeródromo 

Eliminação de bombas não detonadas 

 

Apesar de haver um grande aumento no número de utilizações não militares em 

VANT’s, mesmo com o passar do tempo, os maiores investimentos relacionados a esses 

sistemas continuaram sendo realizados pelas forças armadas internacionais. São classificados 

de acordo com a sua função, capacidade e carga e tamanho, alcance, altura, tipo de voo, tipo de 

motor, entre outros parâmetros. Todos os parâmetros de projeto são baseados na aplicação final 

e nos custos envolvidos neste. Grupos de pesquisa acadêmicos têm buscado o desenvolvimento 

de tais dispositivos com custos relativamente baixos para drones com aplicações que não exijam 

grandes cargas e dimensões. Para isso, madeiras de baixa massa específica são empregadas na 

fabricação de aeromodelos e drones de baixo custo, possibilitando o acesso de dispositivos de 

alto valor tecnológico agregado a um número maior de pessoas da sociedade. 

 

2.4.1 – Madeiras usadas em VANT’s 

Quando se fala sobre a estrutura de drones e modelos aéreos buscam-se materiais que aliem 

propriedades mecânicas a específicas, é o caso de materiais compósitos e, principalmente 

madeiras de baixa densidade. As madeiras que atualmente são usadas de VANT’s são utilizadas 

em aeromodelismo amador e profissional. A Madeira Balsa (Ochroma Pyramidale, espécie O. 

Lagopus) tem várias características ideais para a construção e o voo. É de simples manipulação 

e possui boa relação resistência mecânica/peso. Sua mecânica pode ser bem diferente de tábua 

para tábua dependendo da forma que foi cortada e é encontrada em vários formatos, tamanhos 

e padrões, de varetas a tábuas de várias espessuras e tamanhos[34]. 

Já a madeira de Pinho (Pinus elliottii) normalmente utilizada em forma de ripas, possui 

maior rigidez que a balsa. Por ser mais rígida, também é utilizada na fuselagem. A madeira Faia 

(Fagus grandifolia) é muito usada para ser o suporte de motores a combustão ou então para o 
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trem de pouso. Era mais utilizada antigamente, agora com os novos materiais que melhoraram 

a resistência/peso, está sendo menos usada, pois há materiais tão resistentes e que não pesam 

tanto[35]. Na Tabela 2.III estão os parâmetros físicos e mecânicos que norteiam o uso dessas 

madeiras como material estrutural em VANT’s. 

Tabela 2.III: Algumas propriedades de madeiras usadas em drones. Fonte: (IPT/AHEC) 

Madeira Massa Específica (Kg/m³) Módulo de Elasticidade (MPa) 

Faia 721 4,310 

Pinho (Pinus) 480 11,859 

Balsa 200 - 

 

A madeira de Miriti (Mauritia flexuosa L.f.) é original da Amazônia, mais comumente 

encontrada no município de Abaetetuba, no estado do Pará. É usada como meio de subsistência 

por comunidades ribeirinhas da região, que fazem objetos (como brinquedos, adornos, entre 

outros) e os vendem, mantendo sua renda. São brinquedos vendidos na região metropolitana de 

Belém a preços baixos, haja vista a abundância dessa espécie vegetal[36]. 

 

Figura 2.6: Brinquedos feitos de madeira de Miriti comercializados na região metropolitana de Belém – PA[37]. 

Apesar de ter potencial para emprego em veículos aéreos não tripulados, atualmente 

envolvem produtos de baixo valor agregado[38]. Como a madeira possui uma baixa massa 
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específica, aliada a boas propriedades mecânicas aparentes, poderia representar uso potencial e 

desenvolver a região, empregando matéria prima com alto valor agregado e melhorando a vida 

da população local. Não há estudos científicos aprofundados acerca da caracterização estrutural, 

física e mecânica da madeira, o que possibilita novas áreas do conhecimento serem utilizadas 

na pesquisa. 
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 Capítulo 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

Neste capítulo são descritos todos os materiais usados neste trabalho, bem como a metodologia 

de desenvolvimento e de aquisição dos dados requeridos para a obtenção das propriedades da 

madeira de Miriti. Também é mostrada a metodologia de projeto para a fabricação do Eco-

VANT. 

 

3.1 – MATERIAIS USADOS NA PESQUISA 

São listados todos os materiais utilizados neste projeto de pesquisa, sua procedência e atuação 

no projeto. 

 

3.1.1 – Madeira de Miriti 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se a madeira de Miriti proveniente da cidade de 

Belém-PA em forma de troncos, como é mostrada na Figura 3.1. A partir dos chamados troncos, 

os corpos de prova foram cortados para as respectivas caracterizações. Não houve nenhum 

tratamento físico ou químico prévio para diminuir a possibilidade de variação das propriedades, 

haja vista que os materiais biológicos naturais apresentam grande dispersão das propriedades. 
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Figura 3.1: Madeira de Miriti, adquirida em feira comercial em Belém-PA, utilizada neste trabalho. 

 

A partir das toras adquiridas foram confeccionadas as placas e cortadas manualmente, 

as peças dos componentes da estrutura para a fabricação do primeiro protótipo Eco-VANT e as 

amostras usadas para as respectivas caracterizações. Para a realização das caracterizações, foi 

determinado que, a partir desse momento, a direção da orientação das fibras seria chamada de 

“direção longitudinal” ou “DL”, e a direção perpendicular à orientação das fibras seria chamada 

de “direção transversal” ou “DT”. A Figura 3.2 mostra uma seção da madeira de Miriti com as 

respectivas direções DT e DL para melhor análise dos resultados das caracterizações. 

 

Figura 3.2: Seção da madeira de Miriti onde são apresentadas as direções geométricas estudadas nesse trabalho. 
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3.2 – CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA DE MIRITI 

A caracterização sistemática da madeira de Miriti foi realizada para a determinação das 

propriedades físicas, químicas e mecânicas, além da morfologia desta. A descrição detalhada 

das caracterizações realizadas será feita no Capítulo IV. 

 

3.3 – MODELAGEM ESTRUTURAL DO VANT DE MIRITI 

A modelagem estrutural é essencial em projetos de engenharia pois, a partir dela, todos os 

parâmetros acerca da estrutura e do funcionamento de cada componente pode ser estudado. 

Muitos fatores norteiam a modelagem computacional. A seguir é descrita a metodologia para a 

realização da modelagem estrutural. 

 

3.3.1 – Projeto Estrutural do VANT de Miriti 

A partir do projeto disponível para construção de VANT’s de madeira, é importante realizar a 

modelagem estrutural, pois a partir desta pode-se ter uma ideia básica dimensional, e conhecer 

todos os parâmetros necessários para a fabricação dos protótipos, além dos materiais 

necessários para o seu desenvolvimento de campo de tensões do dispositivo. O detalhamento 

da modelagem e simulação estrutural computacional está descrito no Capítulo VI. 

 

3.3.2 – Modelagem estrutural computacional utilizando o software SolidWorks 

O software SolidWorks prevê o comportamento de uma estrutura a partir dos vários fatores que 

influenciam sua atuação. Para isso, é necessário que forneça ao software todos os parâmetros 

referentes ao projeto estrutural, além das propriedades do material ou materiais componente(s) 

da estrutura e as condições ambientais que aquele sistema será exposto em uso. A partir do 

projeto estrutural desenvolvido para o Eco-VANT, do conhecimento das propriedades 

intrínsecas à madeira de Miriti determinadas experimentalmente e das condições ambientais 

ótimas para a operação do VANT. Assim como a aquisição da estrutura necessária para a 

realização da modelagem, todas as simulações realizadas para o VANT desenvolvido neste 

trabalho estão detalhadas no Capítulo VI. 
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3.4 – FABRICAÇÃO DO VANT A PARTIR DA MADEIRA DE MIRITI 

De posse de todos os parâmetros necessários para a fabricação do VANT, além do 

conhecimento dos materiais de estrutura e dos componentes eletrônicos necessários para um 

bom desempenho do mesmo, o VANT desenvolvido a partir da madeira de miriti foi 

desenvolvido. O desenvolvimento do VANT a partir da madeira de Miriti se deu como uma 

proposta de produto com alto valor tecnológico desenvolvido a partir de uma estrutura de baixo 

custo e com características similares aos já conhecidos. A descrição completa da montagem e 

testes de voo realizadas com o Eco-VANT também está descrita no Capítulo VI. 

O fluxograma apresentado na Figura 3.3 mostra um esquema simplificado da 

metodologia completa desenvolvida neste trabalho, desde as caracterizações realizadas para o 

conhecimento das propriedades da madeira de Miriti até o desenvolvimento do VANT como 

aplicação direta do uso deste material. 

 

  

Figura 3.3: Esquema representativo da metodologia desenvolvida. 
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 Capítulo 4 

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as técnicas experimentais de caracterização de materiais 

utilizadas para fazer o levantamento sistemático das propriedades da madeira de miriti, podendo 

assim correlacionar os resultados obtidos e compará-los com os dados encontrados na literatura 

sobre outros materiais similares. A caracterização foi realizada com o intuito de determinar as 

propriedades físicas e químicas da madeira de miriti por meio de análises físicas, mecânicas e 

espectroscópicas. 

 

4.1 – ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA – TGA  

A técnica de termogravimetria é baseada na avaliação da perda de massa de uma determinada 

amostra em função da variação de temperatura ou do tempo de exposição da amostra. Esta 

técnica permite medir a variação da massa de um dado material, quando este é submetido a um 

controlado programa de temperatura, e a partir disso, determinar as faixas de temperatura onde 

se iniciam os processos de decomposição, mudança cristalina, sinterização, dentre outros. 

Possibilita a obtenção de dados que irão contribuir na determinação da composição, da 

estabilidade dos compostos intermediários e da composição do produto formado após o 

aquecimento[39]. 

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas de análise termogravimétrica (TGA), onde é 

avaliada a perda de massa da amostra em função da temperatura, e assim determinar a 

temperatura de degradação da madeira de miriti, bem como a obtenção da curva derivada 

(DTG) permitindo a determinação da intensidade de perda de massa em cada faixa de perda. 

Para isso, fez-se necessário o estudo da estabilidade térmica do Miriti, prevendo a estabilidade 

dimensional e as faixas de temperatura de trabalho que esse material suportará. As análises 

foram feitas utilizando o equipamento Instrument 2960 SDT / V3.0 F usando atmosfera inerte 

de Nitrogênio com vazão de 100 mL/min e velocidade de aquecimento de 20°C/min, da 

temperatura ambiente até 800°C. 
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4.2 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE 

A densidade é uma propriedade física muito importante na caracterização de materiais. Por 

meio dela as propriedades específicas dos materiais são calculadas. Para a determinação da 

densidade será utilizada a relação massa/volume. Corpos de prova foram medidos com o auxílio 

de um paquímetro e pesados em uma balança de precisão com quatro casas decimais. Os corpos-

de-prova para a determinação da densidade da madeira de miriti foram obtidos com base na 

norma (ABNT MB-26/40)[40], com pequenas modificações. A densidade básica foi obtida pelo 

método descrito por Vital[41] como descrito na Equação 1. 

𝐷𝐵 =
𝑀𝑠

𝑉𝑣
                                                                       (1) 

DB = Densidade básica (g/cm3); 

Ms = Massa da amostra absolutamente seca (g); 

Vv = Volume da amostra verde (cm3). 

 

4.3 – ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

A absorção de água em materiais lignocelulósicos é um parâmetro importante de ser 

determinado, haja vista a grande quantidade de água que esse tipo de material absorve. É um 

parâmetro de estabilidade dimensional, pois prevê se uma estrutura desenvolvida a partir do 

material suporta determinados percentuais de água na sua estrutura sem perder a forma inicial. 

Duas metodologias foram utilizadas para a investigação do percentual de absorção de água no 

Miriti. A primeira metodologia consistiu no seguinte procedimento adotado por Spinacé[42]: 

amostras de madeira de Miriti com volume de 2cm³ foram previamente secas em estufa a 70°C 

por 4 horas. Após, elas foram pesadas em balança de precisão com quatro casas decimais. As 

amostras foram submersas em água destilada em temperatura ambiente por 72 horas e pesadas 

em tempos pré-estabelecidos até a estabilização (saturação) da massa do material. 

O outro método utilizado para a determinação percentual da absorção de água foi a 

European Standard EN 317[43]. Corpos de prova de dimensões de (20x10x5) mm foram cortados 

a partir das placas de madeira. As amostras foram colocadas em uma estufa a 60ºC por 8 horas 

e após foram colocadas em água a temperatura ambiente por um período de 2 e 24 horas. O 

material foi pesado e medido antes e depois de cada período de tempo para determinar a 

porcentagem de absorção de água. Para a absorção de água foi usada a seguinte fórmula: 
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𝐴𝐴% = (
𝑀1−𝑀0

𝑀0
) 𝑥100                                               (2) 

Onde, M1 a massa do corpo de prova (em gramas) após os tempos de imersão em água e M0 é 

a massa do material antes do ensaio. 

 

4.4 – ESPECTROMETRIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica espectro analítica versátil utilizada na 

caracterização de materiais. É utilizada na identificação de espécies moleculares de todos os 

tipos, pois se baseia na identificação da natureza das ligações de diferentes grupos funcionais 

presentes num composto orgânico e se baseia na interação da radiação no infravermelho com 

os compostos presentes na amostra, que pode ser absorvida, transmitida ou refletida, 

dependendo das substâncias presentes no composto[44,45]. 

As análises foram realizadas utilizando um espectrômetro Agilent Cary 630, que conta 

com dois módulos removíveis, um para realização de análise por transmissão (FTIR) e outro 

para realização de análises por reflexão (ATR). Neste trabalho foram utilizadas as duas análises 

para caracterização química do material, a faixa de leitura para ambos os módulos é de 650 a 

4000 cm-1 com 4 cm-1 para o de ATR, o aparelho deve ser operado em uma sala climatizada a 

17ºC de temperatura. As análises foram realizadas sem que as amostras tenham passado por 

qualquer dissolução ou tratamento prévio. 

 

4.5 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem como objetivo fornecer uma imagem virtual 

da superfície de uma amostra condutora, baseada no rastreamento da superfície da amostra por 

um feixe de elétrons de alta energia[46]. A interação do feixe de elétrons com a superfície da 

amostra provoca a emissão de elétrons secundários, emitidos pela amostra, e de elétrons retro 

espalhados, que são os elétrons do feixe primário que ao se chocarem com a amostra refletem 

e atingem o detector[47]. Portanto, a partir da análise por esta técnica é possível realizar uma 

análise microestrutural da amostra.   

Neste trabalho foi investigada a morfologia, microestrutura da madeira utilizada na 

pesquisa. O equipamento utilizado neste trabalho para a investigação da estrutura morfológica 

da madeira de miriti foi um MEV Tescan Vega 3, com 3nm de resolução, equipado com 



38 

 

espectrômetro de energia dispersiva e detector de EBSD Oxford Instruments, instalado no 

NanoLab da REDEMAT.  

 

4.6 – DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X (DRX) 

Os raios-x são uma radiação eletromagnética de comprimento de onda de 10-1 a 102 Å, que, ao 

atingirem um material, podem ser espalhados de forma elástica, ou seja, sem perda de energia 

devido ao choque. Após se chocar com a amostra o fóton de raio-x muda sua trajetória com 

mesmas características que foi incidido, dessa forma, quando os átomos estão dispostos de 

forma ordenada em um material e a radiação tem comprimento de onda da ordem do 

espaçamento entre os átomos ocorrerá uma interferência construtiva e destrutiva, a interferência 

construtiva caracteriza a difração. O difratômetro de raios-x utiliza destes princípios incidindo 

um feixe de radiação sobre uma amostra e detectando o espalhamento coerente dos raios-x 

incidentes, ou seja, a radiação espalhada com mesma energia da incidida por um conjunto de 

planos de um material. Como este espalhamento ocorre em um ângulo bem definido, 

denominado ângulo de Bragg, é possível encontrar certos ângulos para determinação do arranjo 

atômico da amostra[47]. 

Com a caracterização estrutural por difração de raios-x do material sintetizado é possível 

determinar os compostos ou fases presentes na madeira de miriti e o grau de cristalinidade em 

cada direção. Para tanto foram realizadas análises utilizando um difratômetro XRD-6000 

Shimadzu equipado com um tubo de cobre, com potencial da fonte de 30 kV e corrente de 30 

mA, padrões de raios-x foram obtidos na faixa compreendida entre 2o e 70o (2θ), com leitura 

contínua e passo de 2º a cada minuto, localizado no laboratório de Difração de Raios-x do 

Departamento de Física da UFOP. 

 

4.7 – ENSAIOS MECÂNICOS 

O desempenho mecânico é um parâmetro muito importante na análise e seleção de materiais, 

pois diz respeito à resposta que o material dá aos esforços externos os quais este está sujeito. 

Os ensaios mecânicos associam a tensão aplicada ao corpo-de prova à deformação que o corpo 

apresenta até a ruptura. Com os dados obtidos, podem-se destacar as medidas de rigidez do 

material (módulo elástico) além das medidas de deformação irreversíveis e a energia que o 

corpo absorve até a sua fratura. As medidas de comportamento mecânico foram realizadas 

obtendo-se as características associadas ao comportamento mecânico da madeira de miriti, 

como módulo de elasticidade e deformação total até a ruptura. A máquina usada para a 
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realização dos ensaios mecânicos nos materiais usados e fabricados na pesquisa foi a Máquina 

Universal de Ensaios Mecânicos EMIC DL2000, instalada no Laboratório de Polímeros e 

Propriedades Eletrônicas dos Materiais, LAPPEM, mostrada na Figura 4.1. O software utilizado 

para a interface com o equipamento foi o “Tesc 4.0”. As características e parâmetros de cada 

ensaio serão em concordância com as normas regulamentadoras ASTM. 

 

 

A madeira de Miriti será ensaiada em ensaio de tração mecânica considerando as 

dimensões das peças componentes do VANT desenvolvido nesta dissertação de mestrado, e o 

fato de que a madeira pode ser considerada um compósito natural com matriz plástica, a norma 

mais indicada foi a ASTM D 3039M[48]. A partir da norma foram estabelecidas as dimensões 

dos corpos de prova, bem como a velocidade de ensaio e dimensões do agarramento das garras, 

no qual foi utilizado uma célula de carga de 50kgf e velocidade de ensaio de 5 mm/min. A 

Figura 4.2 mostra os corpos de prova e as dimensões dos mesmos que foram usados no ensaio. 

 

Figura 4.1: Máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL2000. 
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Figura 4.2: Corpos de prova da madeira de Miriti e as dimensões dos mesmos no ensaio de tração segundo a 

norma ASTM D3039M. 

A título de ilustração, a Figura 4.3 mostra um breve esquema do desenvolvimento das 

caracterizações realizadas trabalho. 

 

  

Figura 4.3: Diagrama ilustrando as técnicas de caracterizações utilizadas neste trabalho. 
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 Capítulo 5 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais das caracterizações química, física 

e mecânica por ensaio de tração da madeira de Miriti. Ademais, são apresentados também os 

resultados obtidos a partir de análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura deste 

material e a análise por Difração de raios-x do Miriti em condições ambientais. 

 

5.1 – ANÁLISE TÉRMICA POR TERMOGRAVIMETRIA 

Na Figura 5.1 estão as curvas que representam a caracterização do Miriti no intervalo de 20 a 

600°C. São apresentadas curvas de perda de massa percentual em função do tempo e a sua curva 

derivada. Em linhas gerais, no gráfico da figura observa-se o perfil de perda de massa. O 

primeiro estágio da perda de massa vai de 14 até 100°C. A perda de massa em atmosfera não-

oxidante já acontece no início do processo de aquecimento. A partir dessa temperatura até em 

torno de 220°C, há uma estabilidade da curva que é mantida até a temperatura em torno de 

250°C quando há outra significativa queda na curva de massa percentual. A segunda queda na 

massa percentual tem grau de inclinação superior em relação a primeira queda, mostrando que 

grande parte da degradação do Miriti aconteceu nessa faixa de temperatura. Após essa 

temperatura, a massa residual presente apresenta mínimas variações de degradação até a 

temperatura de 600°C, caracterizado pela baixa inclinação da curva. 
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Figura 5.1: Curvas TG e DTG da madeira de Miriti. 

 

As duas principais quedas de massa percentual presentes na amostra representam dois 

processos importantes quando se fala em degradação material de madeiras e materiais 

lignocelulósicos. A primeira, até 100°C representa a desidratação do Miriti, ou seja, a primeira 

perda de água superficial. A água presente nas regiões mais superficiais evapora, causando 

alterações gravimétricas no material. Apesar da desidratação nessa faixa de temperatura ser 

baixa, cerca de 9%, como descrito na Tabela 5.I, essa perda pode significar possíveis mudanças 

nas características e consequentes mudanças na aplicação do material. A segunda queda da 

curva na degradação térmica do miriti, a partir de 250°C, representa a pirólise dos compostos 

presentes no Miriti. Autores descrevem a pirólise de materiais lignocelulósicos nas 

temperaturas entre 200 a 400°C[59,60]. As reações químicas principais descritas nessa faixa de 

temperatura levam o material à carbonização e à formação de gases. Nessa faixa de temperatura 

estão os maiores percentuais de perda percentual de massa, sendo responsável por cerca de 60% 

das perdas de massa do Miriti. 

A tabela 5.I também compara os valores de degradação térmica em função das faixas de 

temperatura do Miriti obtidos experimentalmente em comparação com os mesmos valores de 
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degradação para a madeira do pau-de-balsa, também obtidos experimentalmente, pelo fato desta 

madeira apresentar similaridades físicas com o Miriti.  

Tabela 5.I: Valores percentuais da degradação térmica perda de massa de Miriti e do Pau-de-balsa em função das 

faixas de temperatura e massa residual. 
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Massa 

Residual 

Miriti 8,99 0,92 0,32 2,33 14,06 23,66 22,47 2,76 1,6 22,89 

Pau-de-balsa 9,17 0,71 0,95 3,93 21,46 35,37 4,59 17,86 3,69 2,27 

 

A Tabela 5.I mostra que há similaridades entre as duas madeiras submetidas ao ensaio 

termogravimétrico, em conformidade com os resultados encontrados na literatura para os 

materiais lignocelulósicos. No entanto, há pequenas diferenças na massa residual quando a 

temperatura atinge seu máximo, onde a massa residual do Miriti se mostrou superior ao do Pau-

de-balsa, cerca de 20% a mais, possivelmente devido às diferenças de composição química 

percentual entre elas e às suas conformações estruturais. 

  

5.2 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA MADEIRA DE MIRITI 

A Tabela 5.II mostra os resultados de cálculo de densidade obtidos experimentalmente da 

madeira (palmeira) do Miriti. 

Tabela 5.II: Dados experimentais obtidos para densidade da madeira de Miriti 

Densidade madeira de miriti 

 Valores Médios 

Número de Amostras 10 

Massa (g) 0,056±0,005 

Volume (cm³) 0,91±0,05 

Densidade (g/cm³) / (kg/m³) 0,06±0,01 / 66,58±0,01 

 

A madeira de Miriti apresenta densidade experimental de 0,06 g/cm³ (66,05 kg/m³). O 

resultado apresenta um material bem mais leve quando comparado com madeiras e/ou materiais 

lignocelulósicos comuns, como Aroeira (1100 kg/m³), Angelim (936 kg/m³) e Garapa (670 
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kg/m³)[61], e sua densidade é menor do que a densidade da madeira Pau-de-balsa, usada 

normalmente em aeromodelos e veículos aéreos não tripulados feitos de madeira. O Pau-de-

balsa apresenta densidade variando entre 120 a 200 kg/m³ dependendo da localização onde é 

encontrado. 

5.3 – ABSORÇÃO DE ÁGUA DA MADEIRA DE MIRITI 

A Figura 5.2 mostra o percentual de água absorvida pela palmeira do Miriti em função do 

tempo. Observa-se que este material absorve grande quantidade de água em sua estrutura. Logo 

no início do ensaio, o Miriti já absorve uma massa de água duas vezes superior ao próprio peso. 

Ao passar de 4000 minutos de submersão, o material ainda não alcançou seu ponto de saturação 

de massa.
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Figura 5.2: Absorção percentual de água do Miriti em função do tempo de absorção. 

 

Os materiais lignocelulósicos absorvem grande quantidade de água em sua estrutura. 

Quando estes materiais estão “verdes”, há grande quantidade de água presentes na sua estrutura 

que é retirada do sistema com os processamentos de secagem. Além disso, a estrutura em forma 
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de fibras com espaços internos permite que a água entre nos buracos, aumentando drasticamente 

sua massa. A Figura 5.3 mostra a diferença de água que o Miriti absorve em dois tempos, o 

tempo curto de 2 horas e o longo que são 24 horas. Os resultados da metodologia de ensaio da 

EN317 mostraram-se similares ao percentual obtido pela outra metodologia. Levando em 

consideração as grandes diferenças de características em relação às direções da madeira, foi 

feito um estudo da variação das dimensões da madeira em função do tempo de submersão em 

água. 
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Figura 5.3: Curva do percentual de absorção de água da madeira de miriti em 2 e 24 horas, em conformidade com 

a norma EN317. 

A Figura 5.4 mostra a relação entre a variação dimensional da madeira de miriti em 

função do tempo de submersão em água. 
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Figura 5.4: Curvas de relação entre a variação das dimensões da madeira de miriti e o percentual de absorção de 

água resolvida no tempo. 

Analisando o gráfico mostrado na figura anterior, nota-se diferença entre o percentual 

de água absorvida por cada direção da madeira. A área representada pela direção transversal 

apresenta maior variação dimensional do que a área delimitada pela direção longitudinal. Essa 

variação corresponde ao inchaço decorrente da inserção de água no interior e entre as fibras de 

celulose, da interação química e física da água com as moléculas lignocelulósicas. A principal 

variação dimensional acontece nas primeiras horas de submersão, independente da direção. A 

absorção continua com o passar do tempo, porém nota-se certa saturação e estabilidade no 

tamanho após as primeiras 12 horas de interação do material com a água. O material continua 

a absorver a água, porém em quantidades menores, mantendo regularidade da geometria do 

material. A absorção de água não causa, no tempo delimitado pela técnica de caracterização, 

nenhum tipo de degradação gravimétrica decorrente da interação da madeira com a água, 

mantendo, mesmo com pequenas variações estruturais, a disposição das fibras celulósicas no 

interior do material. 
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5.4 – ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO DA MADEIRA DE MIRITI 

As análises a seguir objetivaram a caracterização química da madeira do Miriti. A Figura 5.5 

mostra os espectrogramas da madeira em direções diferentes, a longitudinal e transversal. A 

direção longitudinal é a paralela à orientação das fibras do material, enquanto que a direção 

transversal é a direção que corta as fibras celulósicas. O principal aspecto da madeira de Miriti 

é a sua leveza. O objetivo da realização da espectroscopia é a identificação dos compostos 

presentes no material através da interação da amostra com a radiação no a região do 

infravermelho. Observando os espectros, percebe-se a igualdade entre as direções de onde 

foram retiradas as amostras usadas, na direção transversal e na longitudinal, não havendo então 

diferença entre os compostos químicos em relação à direção de corte. Os materiais 

lignocelulósicos são constituídos basicamente pelos compostos orgânicos de celulose e 

hemicelulose, principal constituinte das fibras e lignina, molécula de menor tamanho que 

funciona como matriz, unido as fibras de celulose. 
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Figura 5.5: Espectogramas de amostras de madeira de Miriti nas direções transversal e longitudinal. 

A Tabela 5.III mostra a relação entre a região de comprimento de onda e o grupo funcional 

correspondente à banda de interação no infravermelho. Os grupos funcionais encontrados nos 

espectros correspondem aos compostos presentes nas fibras de celulose e na matriz de lignina. 



48 

 

Tabela 5.III: Bandas vibracionais dos espectros de FTIR da madeira de Miriti. 

 
Atribuição Celulose e Lignina 

 

Número de Onda (cm-1) Bandas Lignina Bandas Celulose Intensidade 

3340 Estiramento do –OH 
 

Alta 

2906 Estiramento do –CH 
 

Baixa 

1730 Estiramento do –C=O 
 

Média 

1596 Estiramento da ligação C=C do anel aromático Média 

1500 Vibração do anel aromático 
 

Baixa 

1460 Torção do –CH assimétrico 
 

Baixa 

1425 Vibração do anel aromático + torção do –CH no plano Baixa 

1375 Torção do –CH alifático no CH3 
 

Baixa 

1327 Deformação axial da ligação –CO de ácidos carboxílicos Baixa 

1247 
 

Estiramento da ligação –CH2 Média 

1161 –CO de álcool e fenol Baixa 

1032 Torção do –CH aromático e torção do –CO do álcool Alta 

 

5.5 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DA MADEIRA DE MIRITI 

Como todas as madeiras, madeira de Miriti tem sua própria microestrutura celular, como é 

mostrada na micrografia da Figura 5.6-a. 

    

Figura 5.6: Micrografias obtidas por MEV do Miriti com aumento de: (a) 600x e (b)1500x. 
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No caso de madeira de miriti, os principais constituintes do material de madeira são de 

celulose, hemicelulose e lignina[52,53]. Celulose tem, correntes finas cristalinas longas de 

glicose. As hemiceluloses são semicristalinas e são compostas de xilose, galactose e manose[54]. 

A lignina é composta de moléculas grandes, compostas amorfos dos grupos fenil. Moléculas de 

celulose são dispostas em feixes ou micro fibrilas que são responsáveis pelas propriedades 

estruturais da madeira. As hemiceluloses e a lignina podem ser vistas como uma matriz natural 

de um material compósito, responsáveis pela união e coesão das fibras de celulose. Estes três 

componentes principais são utilizados para construir a microestrutura tubular de traqueídeos. A 

microestrutura complexa descrita resulta numa anisotropia muito significativa nas propriedades 

mecânicas com as direções axiais, tangencial e radial definida na Figura 2.2 como os eixos 

principais de anisotropia. O material é duro e forte na direção axial e relativamente fracas e 

compatíveis nas direções tangencial e radial, com os modos de deformação e falha nessas 

direções sendo distintamente diferente. As propriedades mecânicas são relatadas como uma 

função da densidade relativa, como é habitual para materiais celulares[55]. 

    

Figura 5.7: Micrografias obtidas por MEV da superfície de fratura do Miriti com aumentos de: (a) 8720x e (b) 

3000x. 

Na figura 5.7, observa-se diâmetros de fibras variando de 5 a 11 µm. Além disso, na 

mesma figura nota-se também, na superfície de fratura, a presença de porosidades, com 

diâmetros variando proporcionalmente com os diâmetros das fibras. A grande quantidade de 

porosidades no interior das fibras, alinhadas em uma direção, favorece o aumento da resistência 

mecânica do material na direção paralela às fibras, além de contribuir com a diminuição da 
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densidade do material, fazendo com que este apresente baixa densidade. Por outro lado, a 

presença de porosidades facilita a entrada e percolação de água na estrutura do Miriti, fazendo 

com que este absorva grandes quantidades de água podendo afetar sua resistência mecânica e 

estabilidade dimensional. 

 

5.6 – DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X DA MADEIRA DE MIRITI 

Os difratogramas do Miriti em diferentes direções, são mostrados na Figura 5.8. O 

difratogramas foram obtidos em relação à direção do material. Os difratogramas demonstraram 

que o material apresenta baixa cristalinidade, característica de materiais lignocelulósicos e de 

polímeros em geral, apresentando ilhas de cristalinidade representadas pelos picos. Três picos 

são encontrados na direção longitudinal em 2θ = de 13 a 17; 22 e 34°. Estes são característicos 

do polimorfo I do cristal de celulose. Já na direção transversal são encontrados picos de menor 

intensidade em 2θ = 9; 21 e 34°. 
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Figura 5.8: Difratogramas obtidos da madeira de miriti mostrando a diferença de cristalinidade e de fases 

existentes entre as direções do material. 

 

Para fibras com maior conteúdo de celulose, como algodão ou linho, são observados 

dois picos em torno de 16°, mas para fibras de curauá, apenas um pico largo foi observado 
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devido à presença de materiais amorfos como lenhina, hemicelulose e celulose amorfa, que 

cobrem os dois picos[56,57]. As regiões de cristalinidade são mais perceptíveis na direção 

longitudinal, pois é maior a densidade de probabilidade da análise de encontrar regiões 

cristalinas nas fibras de celulose, que apresentam maior grau de cristalinidade Comparando as 

diferentes direções, observa-se a diferença entre o percentual de cristalinidade nas diferentes 

direções do material de análise.  

 

5.7 – ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL 

Na Tabela 5.IV estão os resultados do comportamento mecânico da palmeira (madeira) de 

Miriti. Os parâmetros de ensaio foram o Módulo de Elasticidade, a Tensão Máxima e a Tensão 

de ruptura do ensaio (carga necessária para a fratura da mesma). Os valores são dados em MPa. 

Além disso, está descrito o módulo de elasticidade específico da madeira de Miriti, parâmetro 

importante no que diz respeito à baixa densidade. 

Tabela 5.IV: Propriedades Mecânicas da madeira de Miriti obtidas experimentalmente 

Propriedade 
E 

(MPa) 

ρ 

(g.cm-3) 

E/ρ 

(MPa/g.cm-3) 

σ/ρ 

(MPa/g.cm-3) 

ɛ/ρ 

(%/g.cm-3) 

Valores Médios 50,09 ± 23 0,06 834,34 ± 1 71 ± 1 292 ± 4 

 

A Figura 5.9 mostra as curvas Tensão versus Deformação características da madeira de 

Miriti. As curvas foram obtidas através dos dados, sem modificação ou modelagem matemática, 

obtidos no ensaio de tração. 
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Figura 5.9: Curvas Tensão-deformação dos corpos-de-prova do ensaio de tração. 

As curvas características dos ensaios no Miriti apresentaram dois tipos de curvas 

características. As curvas dizem respeito aos corpos de prova das regiões mais centrais e das 

regiões mais periféricas da madeira. Existe certa disparidade nos valores obtidos entre os corpos 

de prova mais centrais em relação aos periféricos, diminuindo a resistência e aumentando a 

maciez do material a medida em que selecionam-se amostras de fora para dentro do caule. 

Aparentemente as regiões mais externas têm maior densidade de fibras em relação à lignina 

enquanto que nas partes mais internas é maior a maciez e menor densidade de fibras. Os 

materiais naturais apresentam grande variabilidade nas suas propriedades mecânicas, com 

valores de tensão máxima variando de 2 a 7 MPa. O valor de módulo de elasticidade (50±22) 

MPa está bem abaixo dos módulos de espécies comuns, como jatobá e cumaru, respectivamente 

151,8 e 178,3 MPa, madeiras de produção de aeromodelos, como o Pau-de-balsa, que apresenta 

300 MPa.  

A tensão máxima permitida do material sem fraturar média do material foi de 4,6 MPa. 

Os valores das propriedades mecânicas determinadas experimentalmente estão abaixo dos 

materiais utilizados como comparação. Porém, quando se discute propriedades específicas, a 
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madeira de Miriti se mostra superior, pelo fato de apresentar leveza. Nota-se grande disparidade 

nos valores obtidos. Os materiais naturais apresentam grande variabilidade nas suas 

propriedades mecânicas, com valores de tensão máxima variando de 2 a 7 MPa. O valor de 

módulo de elasticidade (50±22) MPa está bem abaixo dos módulos de espécies comuns, como 

jatobá e cumaru, respectivamente 151,8 e 178,3 MPa, madeiras de produção de aeromodelos, 

como o Pau-de-balsa, que apresenta 302 MPa. A tensão máxima média permitida do material 

sem fraturar foi de 4,6 MPa. Os valores das propriedades mecânicas determinadas 

experimentalmente estão abaixo dos materiais utilizados como comparação. Porém, quando se 

discute propriedades específicas, a palmeira (madeira) de Miriti se mostra superior, pelo fato 

de apresentar leveza. 
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 Capítulo 6 

APLICAÇÃO DA MADEIRA DE MIRITI COMO 

ESTRUTURA BASE DE UM MINI-VANT 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados o desenvolvimento, a fabricação e a avaliação de um veículo 

aéreo não tripulado projetado com estrutura base a partir da madeira de Miriti. Sabendo-se que 

as propriedades físicas, químicas e morfológicas foram determinadas, torna-se possível o 

controle mais rigoroso o controle do protótipo desenvolvido. Nesta seção foram descritos: (i) 

as condições de projeto pré-estabelecidas, (ii) as simulações computacionais feitas com a 

estrutura e (iii) a fabricação do protótipo levando em consideração. O fluxograma descrito na 

Figura 6.1 mostra as etapas obedecidas no desenvolvimento do VANT. 

 

Figura 6.1.: Fluxograma da metodologia empregada no projeto de desenvolvimento de um drone com madeira de 

Miriti. 

 

6.1 – CONDIÇÕES DE PROJETO 

6.1.1 – Considerações Iniciais 

De posse das propriedades mecânicas e físicas da madeira de miriti, como resistência a 

deformação mecânica e a densidade do material torna-se possível estabelecer as condições 

necessárias para o desenvolvimento do protótipo. A investigação destes parâmetros se deu com 

o intuito de avaliar se o material pode ser utilizado para o uso principal desse projeto e para 
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inserção dos dados das propriedades nos campos necessários para a realização da simulação 

computacional estrutural. 

 

6.1.2 – Projeto utilizado  

O projeto utilizado para a fabricação, com algumas alterações, foi adaptado do projeto “Baby 

Zagi”[58]. As adaptações realizadas dizem respeito à geometria dos perfis, para atender melhor 

às especificações e condições físicas da madeira de Miriti. Este projeto foi escolhido devido à 

grande aceitação entre os conhecedores sobre aeromodelismo e amadores que buscam fabricar 

um aeromodelo por hobby. A Figura 6.2 mostra as dimensões dos perfis componentes da 

estrutura do veículo aéreo não tripulado. 

 

Figura 6.2: Imagem de parte do projeto “Baby Zagi” utilizado como projeto-base para a fabricação do drone Eco-

VANT neste trabalho. Fonte: Projeto BabyZagi[58]. 

 

6.2 – MODELAGEM ESTRUTURAL COMPUTACIONAL 

Otimização estrutural é uma técnica que busca a determinação ótima de um projeto. Entende-

se por projeto ótimo aquele que satisfaz todas as especificações requeridas com um mínimo 

dispêndio de certos fatores como peso, área superficial, volume, tensão, custo, etc. Ou seja, é 

usualmente aquele que é tão eficaz quanto possível. O software SolidWorks® simula o 

comportamento de uma estrutura a partir dos vários fatores que influenciam sua atuação. Para 

isso, é necessário que forneça ao software todos os parâmetros referentes ao projeto estrutural, 

além das propriedades do material ou materiais componente(s) da estrutura e as condições 
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ambientais que aquele sistema será exposto em uso, como por exemplo, o fluxo de uma camada 

de ar e suas possíveis consequências na estrutura do sistema. 

A partir do projeto disponível para construção de VANT’s de madeira, é importante 

realizar a modelagem estrutural do dispositivo, pois a partir da modelagem pode-se ter uma 

ideia básica dimensional, e de campo de tensões do dispositivo, possibilitando o monitoramento 

da performance do sistema em condições de operação favoráveis e/ou adversas. A Figura 6.3 

mostra uma renderização do VANT feito com a madeira de Miriti para a apresentação do design 

do VANT feita no software SolidWorks. 

    

Figura 6.3: Modelagem do VANT de Miriti feita pelo programa SolidWorks. 

6.2.1 – Simulação Computacional utilizando SolidWorks® 

Foram construídos dois modelos em SolidWorks. O primeiro modelo foi uma montagem 

completa do aeromodelo de onde se extraiu o desenho técnico para construção da estrutura e 

projeto da entelagem (revestimento). Um segundo modelo foi construído para a simulação. 

Nesta representação os perfis centrais e das extremidades das asas foram reduzidos a 11 vértices 

para otimizar a simulação. Foram realizadas simulações estáticas de aerodinâmica usando o 

suplemento SolidWorks Flowsimulation. Os parâmetros de simulação estão descritos na Tabela 

6.I. A simulação foi executada em um computador Workstation Dell T5810 com processador 

XeonE5 8Gb de RAM. O computador utilizado está instalado no Laboratório de Engenharia de 

Superfície e Técnicas Afins – LESTA. 
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Tabela 6.I: Parâmetros de entrada utilizados na simulação computacional no SolidWorks. 

Tipo de ensaio Fluxo externo turbulento 

Gás Ar 

Velocidade -35 m/s 

Qualidade da malha Mínima 

Deformação Ausente 

Secções Corte transversal ao perfil da asa 

6.3 – FABRICAÇÃO DO Eco-VANT 

A fabricação do protótipo Eco-VANT obedeceu às etapas descritas no fluxograma a seguir. 

 

Figura 6.4: Fluxograma de Desenvolvimento do Processo de fabricação do VANT. 

 

A madeira de Miriti, mostrada na Figura 6.5, utilizada para a fabricação da estrutura do 

VANT, foi adquir.  

 

   

Figura 6.5: Peças cortadas manualmente a partir da madeira de Miriti para o desenvolvimento do Eco-VANT. 
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A partir das toras adquiridas foram confeccionadas as placas e cortadas, manualmente, 

as peças dos componentes da estrutura para a fabricação do primeiro protótipo ECO-1. As peças 

dos perfis, devidamente cortadas de acordo com as especificações do projeto, foram unidas com 

cola especial para madeira de aeromodelos, formando a estrutura do VANT. A Figura 6.6 

mostra a estrutura de dois VANT’s desenvolvidos com madeiras, Pau-de-balsa e Miriti, com 

massas respectivamente 30 e 17 gramas, mostrando a madeira de Miriti como possível matéria-

prima da estrutura do VANT desenvolvido. 

  

 

Após a montagem da estrutura, os componentes eletrônicos essenciais ao voo e controle 

do mesmo, foram inseridos. A Figura 6.7 mostra os equipamentos eletrônicos inseridos na 

estrutura de madeira para, em seguida, serem cobertos e os testes de funcionamento dos 

dispositivos serem feitos.  

Figura 6.6: Estrutura de madeira para VANT's: a) Protótipo com madeira de balsa e b) com madeira de Miriti. 



59 

 

 

Figura 6.7: Componentes básicos necessários para o funcionando do Eco-VANT. 

Após os testes de funcionamento dos dispositivos eletrônicos e a sincronização destes 

com o sistema de controle, foi feito o teste prático de voo do Eco-VANT. Todas as condições 

de operação do sistema foram anotadas para avaliar o sucesso ou fracasso do teste. A Figura 

6.8 mostra o ambiente no qual foi realizado o teste de voo do protótipo Eco-VANT1.  

Figura 6.8: Imagem do teste de voo do Eco-1. 
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6.4 – RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados acerca do desenvolvimento do projeto do VANT a 

partir da madeira de Miriti, desde o uso das propriedades da madeira até a realização do voo, 

passando pela sua simulação e fabricação. 

 

6.4.1 – Propriedades Físicas da madeira de Miriti 

Os resultados obtidos para o comportamento mecânico do Miriti, discutidos anteriormente na 

seção 5.7, foram essenciais para a fabricação dos protótipos, no caso do corte das peças de 

madeira de Miriti que suportariam o nível de tensões exigidas pelo VANT, e as direções em 

que tais peças seriam cortadas. Além disso, o nível de tensão trativa suportada pelos corpos de 

prova de Miriti está dentro de níveis aceitáveis de absorção de energia mecânica. Ou seja, peças 

fabricadas de Miriti podem ser utilizadas em um VANT.  

6.4.2 – Simulação Computacional Estrutural 

A simulação computacional foi realizada no software SolidWorks. O objetivo desta simulação 

foi determinar se a estrutura selecionada apresentava condições mínimas para suportar uma 

estrutura de madeira com condições de suporte mecânico inferior aos já desenvolvidos. As 

Figuras 6.9 e 6.10 apresentam um mapeamento do fluxo de ar em torno da estrutura. Todos os 

resultados foram obtidos para um regime permanente e velocidade constante igual a 126km/h. 

A Figura 6.9 apresenta os perfis do fluxo de ar na extremidade da asa e na região central do 

VANT, onde pode-se observar uma região de menor fluxo devido à geometria do perfil central 

da asa para o encaixe do suporte do motor de propulsão. 



61 

 

 

Figura 6.9: Simulação da velocidade do fluxo de ar (perfil central e lateral da asa). 

A Figura 6.10 mostra o corte transversal da região central da estrutura, e as diferenças 

entre o escoamento na região superior e inferior da asa.  

 

Figura 6.10: Simulação da velocidade do fluxo de ar (seção transversal central). 

Observou-se a incidência de vórtices e escoamento turbulento na região posterior do 

perfil central, como mostra a Figura 6.11. Devido ao resultado observado na simulação, foi 

realizado uma modificação estrutural, reduzindo as dimensões do suporte do motor de 

propulsão, minimizando o efeito gerado. 
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Figura 6.11: Simulação da geração de vórtices (perfil central e lateral da asa). 

A Figura 6.12 mostra um mapeamento das regiões submetidas a uma maior pressão - 

nas cores vermelho, laranja e amarelo proporcionalmente - e onde foram adicionados reforços 

estruturais, principalmente na região posterior da asa pois na região frontal este resultado já era 

esperado. 

 

 

Figura 6.12: Simulação da pressão na estrutura do VANT. 

Adicionalmente, foram realizadas simulação para o mapeamento da variação da pressão 

do fluxo de ar no contorno do VANT (Figura 6.13), onde foi observado um fluxo laminar nos 
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contornos das asas, e um fluxo turbulento somente nas regiões próximas ao motor, devido à 

variação geométrica do perfil da asa nesta região.  

 

Figura 6.13: Simulação da variação da pressão no fluxo de ar. 

A Figura 6.14 apresenta esta variação da pressão do fluxo de ar em relação ao tempo, 

variando da imagem superior-esquerda, para a imagem inferior-direita. 
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Figura 6.14: Simulação da pressão do fluxo de ar ao longo do tempo. 

As simulações realizadas proporcionaram inúmeras melhorias e otimizações ao projeto 

através das modificações e reforços estruturais incorporados ao VANT após a observação do 

comportamento em ambiente computacional, melhorando a performance e a tolerância às falhas 

do projeto. 

 

6.4.3 – Teste de Voo 

O teste foi realizado às 11h do dia 15 de Maio de 2015. O clima do dia estava ensolarado, porém 

com uma brisa forte, classificado como grau 5 na Escala Beaufort. Todos os componentes do 

Eco-VANT funcionaram perfeitamente e estavam devidamente sincronizados com o sistema de 

controle. O protótipo voou nessas condições cerca de 2km a uma velocidade próxima a 100km/h 

e altura estimada de 20 metros. 
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Capítulo 7 

CONCLUSÕES 

 

 

 

Esta dissertação de mestrado objetivou o estudo das características básicas madeira de Miriti 

para uma possível aplicação em um VANT de maior tecnologia empregada. O Miriti, após ser 

submetido a caracterizações que revelaram suas propriedades, mostrou-se um material natural 

apto a inúmeras aplicações estruturais e funcionais. A baixa densidade encontrada, cerca de 

6.10-2 g/cm³, é consequência direta da conformação estrutural das fibras de celulose orientadas 

e alinhadas que, além de serem vazadas, são formadas por outras fibras menores, que também 

são orientadas e alinhadas. Essa estrutura confere ao Miriti boas propriedades específicas. Isso 

foi revelado por meio de microscopia eletrônica de varredura. A Difração de Raios-x permitiu 

a observação da diferença entre o grau de orientação do grau de cristalinidade entre as direções 

horizontal e longitudinal da madeira de Miriti. A cristalinidade do material é superior na direção 

de orientação das fibras, fazendo com que a resistência máxima a deformação do material seja 

nessa direção. Logo, a realização do ensaio de tração uniaxial foi realizada nesta direção. Os 

resultados do ensaio de tração mostraram que o módulo de elasticidade do Miriti é cerca 50 

MPa. O módulo de elasticidade específico do Miriti nesta direção é cerca de 834 MPa/g.cm-3, 

fazendo com que as peças fabricadas a partir do Miriti sejam preferencialmente formadas para 

suportar maiores tensões nessa direção. 

A composição química do Miriti encontrada neste trabalho por meio de FTIR mostrou 

eu seus componentes químicos os constituintes básicos de madeiras e materiais 

lignocelulósicos. Entretanto, o diferencial deste material é sua conformação estrutural que, além 

de diminuir sua densidade, faz com que esta madeira absorva grandes percentuais de umidade. 

A grande absorção de água pode representar ameaças à aplicação da madeira como material 

estrutural pois, mesmo sendo em baixas proporções, causa alterações geométricas consideráveis 

na madeira. Logo nas primeiras horas de contato do Miriti com a água há grande percentuais 

de absorção. Por outro lado, o alto índice e absorção de água pode representar uma oportunidade 

de usá-lo como indicador do nível de umidade de um ambiente, e para desenvolver um indicador 

de umidade seria necessário o estudo dos fatores e parâmetros necessário para tal aplicação. 
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A escolha do projeto, as simulações e a fabricação do VANT de Miriti foram realizados. Os 

resultados parciais da propriedade mecânica de Miriti mostraram que, apesar de estar abaixo de 

outros materiais por ventura escolhidos para tal aplicação, a estrutura apresenta níveis de 

resistência aceitáveis. A simulação parcial foi realizada com o objetivo de mostrar que a 

estrutura feita suportaria o ambienta o qual o VANT foi submetido. É de interesse ressaltar que 

outras simulações podem ser realizadas futuramente, com a posse de outras propriedades 

importantes acerca do material. Portanto, além de ser possível o desenvolvimento de VANT’s 

de Miriti, o desenvolvimento desta dissertação permite a possibilidade da fabricação de um 

produto nacional, de baixo custo, com inúmera possibilidade de aplicação em monitoramento 

de ambiental, por exemplo, haja vista que o baixo peso permite a inserção de um número maior 

de sensores na estrutura. 

A aplicação desta madeira como material estrutura, de um mini-VANT foi realizada com êxito, 

mesmo sabendo que é necessário a otimização para a geração de um possível produto comercial. 

Foi possível também obter um mapeamento das propriedades físicas, químicas e morfológicas 

do Miriti, bem como a fabricação e testes de voo com o Eco-VANT a partir da estrutura desta 

madeira. O Miriti apresentou características químicas semelhantes a outras madeiras e outros 

materiais lignocelulósicos, ou seja, tem como principais componentes fibras celulósicas e 

hemiceluloses, além de ligninas. Outras caracterizações permitiram determinar a densidade do 

Miriti, que é de 0,06 g/cm³ e seu módulo de elasticidade, que é de 50 MPa. As simulações 

iniciais revelaram a aceitabilidade do Miriti como material de estrutura. Com base nos 

resultados descritos, o Miriti diferencia-se de outros materiais no seu arranjo estrutural. Isso faz 

com que o material apresente densidade bem abaixo de outros materiais e, consequentemente, 

boas propriedades mecânicas específicas. É de extrema importância a continuação do estudo 

desta madeira de baixa densidade, pois suas características o credenciam a ser utilizado na 

seleção de materiais em aplicações tanto estruturais como funcionais, atentando para o 

desenvolvimento sustentável e o crescente uso de produtos naturais e nacionais. 
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