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1.  SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Spin.Works tem vindo desde a sua génese a apostar no desenvolvimento de tecnologia aplicável a 

veículos autónomos, particularmente aeronaves não tripuladas, tanto na vertente do desenvolvimento de 

sub-sistemas integrados, que tenham potencial de mercado, como do ponto de vista do desenvolvimento e 

construção de plataformas de voo que integrem os sub-sistemas desenvolvidos, e outros comprados no 

mercado. 

O projecto STeP UAV enquadra-se na estratégia de longo prazo da Spin.Works de desenvolvimento de 

aeronaves não tripuladas (Unmanned Aerial Vehicles – UAV's), um mercado que regista já crescimento 

apreciável, apesar da presente indefinição quanto às regras que permitirão o seu voo em espaço aéreo 

controlado e não segregado. A consolidação destas regras, esperada a nível europeu para os próximos 3 

anos, permitirá grande crescimento no sector, dada a enorme versatilidade e custo competitivo deste tipo de 

plataformas de voo. Nesta última óptica, a Spin.Works está a trabalhar no sentido de se posicionar como um 

prestador de serviços para recolha de informação com base neste tipo de plataformas, que têm vindo a 

demonstrar grandes potencialidades em diversas aplicações civis (agricultura, gestão de florestas, 

monitorização de infra-estruturas, detecção remota, controlo de fronteiras e águas territoriais, só para 

mencionar algumas de entre as mais relevantes) e militares.  

É neste contexto que a Spin.Works tem vindo a investir consideráveis recursos, de forma a posicionar-se na 

linha da frente do desenvolvimento tecnológico nesta área. É neste contexto também que surge o projecto 

STeP UAV, que pretende dotar a Spin.Works da capacidade de produção de séries curtas de aeronaves 

tácticas não tripuladas, potenciando a sua capacidade de desenvolvimento e prototipagem actual, e dando 

assim um passo decisivo no sentido de colocar sistemas completos de UAV no mercado. 

O STeP UAV é o passo seguinte na cadeia de desenvolvimento de UAV's da Spin.Works, cujo objectivo é o 

desenvolvimento de processo com vista à industrialização da produção deste tipo de aeronaves para séries 

até às 50 unidades. Este processo tem implicações no design aeronáutico da plataforma de voo, 

particularmente profundas no design estrutural, que está fortemente relacionado com as soluções 

construtivas a adoptar para a industrialização. Com este objectivo avançou-se com uma proposta no 

programa QREN, 7º Quadro, de I&D em co-promoção com a participação da Spin.Works e INEGI. A 

Spin.Works é responsável pelo design estrutural, design for manufacturing e projecto aeronáutico, enquanto 

que o INEGI é responsável pelo investigação na área de processos de produção e materiais assim como 

investigação na área da produção de moldes de baixo custo adequados à aeronáutica e na produção de 

aeronaves não tripuladas. 
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Após os atrasos verificados inicialmente no programa de UAVs da Spin.Works que acabaram por atrasar o 

projecto STeP UAV, já documentados no último relatório intercalar, um esforço conjunto do consórcio 

permitiu que se chegasse a soluções de design e de desenvolvimento de processos de produção que 

permitirão a conclusão bem sucedida deste projecto. Assim, no período transacto evoluiu-se o conceito 

estrutural até ao projecto detalhado, apresentado diversas soluções vocacionadas para a produção (design 

for manufacturing), testaram-se diversas soluções estruturais para verificar a exequibilidade do projecto e os 

pressupostos que sustentam o design, nomeadamente ao nível de produção de tampas, insertos, produção 

de peles e estruturas de ligação. 

 

Figura 1 - Projecto UAV da Spin.Works 
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Figura 2 - Projecto STeP UAV 

1.1.  CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

Com vista ao estabelecimento das propriedades mecânicas de um conjunto alargado de compósitos em 

sanduíche (isto é, com peles em fibra em ambas as faces exteriores, e com um núcleo composto por um 

material com elevada relação resistência/peso), procedeu-se a um conjunto de ensaios de flexão com três 

pontos de apoio e de tracção, de acordo com as normas ASTM C 393 -00 e ISO 14125:1998 (E). Por uma 

questão de brevidade, omitem-se neste relatório os procedimentos de teste e o dimensionamento dos 

provetes. 

As amostras destes materiais foram produzidas recorrendo a processos pre-preg/autoclave, e de laminação 

manual assistida a vácuo, com cura de duas horas a 50ºC. Este último processo de produção permite obter 

as propriedades mecânicas aproximadas de compósitos produzidos através de processos de infusão (infusão 
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por vácuo, moldação por transferência de resina, etc.) Os materiais utilizados para o núcleo incluíram várias 

espumas aeronáuticas e materiais baseados em cortiça, tendo-se excluído núcleos em favo de abelha uma 

vez que estes não são adequados a processos de transferência de resina em molde. As amostras 

produzidas encontram-se sintetizadas na Tabela 1 – . 

 Composição do material Fibra Laminado 

Pre-preg / 
autocl ave 

Cork E 761 E761 2*0/90*C*2*0/90 

Cork P600 P600 2*0/90*C*2*0/90 

Soric E 761 E761 2*0/90*C*2*0/90 

Soric P600 P600 2*0/90*C*2*0/90 

Rima E761 E761 2*0/90*C*2*0/90 

Rima P600 P600 2*0/90*C*2*0/90 

Rist E 761 E761 2*0/90*C*2*0/90 

Rist P600 P600 2*0/90*C*2*0/90 

Laminação 
manual 

assistida a 
vácuo 

Rima /PRIME GF 80g/m² 0/90*C*0/90 

Cork/PRIME GF 80g/m² 0/90*C*0/90 

Cork/PRIME GF 80g/m² ±45*C*±45 

Cork/PRIME GF 80g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

Rist/PRIME GF 80g/m² ±45*C*±45 

Rima /PRIME GF 80g/m² ±45*C*±45 

Rist /PRIME GF 80g/m² 0/90*C*0/90 

Rist /PRIME GF 80g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

Soric PRIME GF 80g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

Soric /PRIME GF 80g/m² 0/90*C*0/90 

Soric /PRIME GF 80g/m² ±45*C*±45 

Rist /PRIME CF 160g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 
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Rist /PRIME CF 160g/m² 0/90*C*0/90 

Rist /PRIME CF 160g/m² ±45*C*±45 

FR Soric /PRIME CF 80g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

FR Soric /PRIME CF 160g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

Soric /PRIME CF 160g/m² ±45*0/90*C*0/90*±45 

Soric /PRIME CF 160g/m² 0/90*C*0/90 

Soric /PRIME CF 160g/m² ±45*C*±45 

Tabela 1 – Amostras de material compósito testadas 

As densidades das amostras produzidas são um dos parâmetros essenciais na escolha de materiais, 

encontrando-se resumidas na Tabela 2 - Densidades das amostras de material compósito produzidas: 

 

 

 

Composição do 
material 

Laminado  

Densidade 

(kg/m³) 

Densidade por 
área 

(kg/m²) 

Pre-
preg/autoclave 

Cork E 761 2*0/90*C*2*0/90 1007.08 2.40 

Cork P600 2*0/90*C*2*0/90 976.57 2.28 

Soric E 761 2*0/90*C*2*0/90 951.74 2.15 

Soric P600 2*0/90*C*2*0/90 929.98 2.09 

Rima E761 2*0/90*C*2*0/90 732.91 2.08 

Rima P600 2*0/90*C*2*0/90 733.41 2.02 

Rist E 761 2*0/90*C*2*0/90 1244.64 1.99 

Rist P600 2*0/90*C*2*0/90 1231.89 1.97 

Laminação Rima/PRIME  0/90*C*0/90 289.63 0.64 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

14 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

manual assistida 
a vácuo 

Cork/PRIME 0/90*C*0/90 397.28 0.84 

Cork/PRIME ±45*C*±45 384.84 0.80 

Cork/PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 459.28 1.05 

Rist /PRIME ±45*C*±45 365.96 0.81 

Rima/PRIME  ±45*C*±45 298.87 0.66 

Rist /PRIME 0/90*C*0/90 356.17 0.78 

Rist /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 426.38 1.04 

Soric /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 555.27 1.33 

Soric /PRIME 0/90*C*0/90 509.10 1.09 

Soric /PRIME ±45*C*±45 488.74 1.08 

Rist /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 589.70 1.77 

Rist /PRIME 0/90*C*0/90 459.55 1.13 

Rist /PRIME ±45*C*±45 474.15 1.16 

FR Soric /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 702.8 1.52 

FR Soric /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 838.82 2.17 

Soric /PRIME ±45*0/90*C*0/90*±45 702.79 2.11 

Soric /PRIME 0/90*C*0/90 554.28 1.44 

Soric PRIME ±45*C*±45 584.58 1.43 

Tabela 2 - Densidades das amostras de material compósito produzidas 
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Os modos de falha de cada tipo de material testado encontram-se resumidos na Tabela 3 - Modos de 

falha
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Tabela 3 - Modos de falha 

Estes ensaios permitem obter vários parâmetros importantes do ponto de vista da caracterização dos 

materiais, nomeadamente a resistência e módulo de rigidez à flexão, assim como a percentagem de 

extensão na rotura. Estes resultados encontram-se sintetizados na Tabela 4 - Resultados dos testes de 

flexão com três pontos de apoio: 

 

Resistência 
à Flexão 

σ (MPa) 

Extensão 
(%)  

σ/ρ 

Rigidez 
à 
Flexão 

E (MPa) 

E/ρ 
(MPa)  

Rima * PRIME/GF80: ρ=289.63[kg/m³] 28.89 1.37 0.094 2319 8.21 

Rima * PRIME/GF80: ρ=298.87[kg/m³] 25.96 1.83 0.086 1861.5 6.08 

Rima * E761: ρ=732.91[kg/m³] 61.77 1.58 0.084 7505.6 10.24 

Rima * P600: ρ=733.41[kg/m³] 75.15 2.24 0.102 8267 11.27 

Rist * PRIME/GF80: ρ=356.17[kg/m³] 38.62 1.3 0.106 2741 7.97 

Rist * PRIME/GF80: ρ=426.38[kg/m³] 39.36 1.28 0.096 3168 7.96 

Rist * PRIME/GF80: ρ=365.96[kg/m³] 29.18 1.8 0.078 1571.5 4.66 

Rist * PRIME/CF160: ρ=459.55[kg/m³] 89.6 0.63 0.195 15528 33.79 

Rist * PRIME/CF160: ρ=474.15[kg/m³] 41.46 2.03 0.087 4107.8 8.66 

Rist * PRIME/CF160: ρ=589.7[kg/m³] 108.84 0.87 0.185 14722 24.97 

Rist * P600: ρ=1231.89[kg/m³] 148.44 7.17 0.12 14498 11.77 

Rist * E761: ρ=1244.64[kg/m³] 126.92 0.85 0.102 16732 13.44 
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Cork * PRIME/GF 80: ρ=384.84[kg/m³] 20.77 2.31 0.053 1112 3.01 

Cork * PRIME/GF 80: ρ=397.28[kg/m³] 25.11 1.42 0.063 1997.5 4.99 

Cork NL20 * P600: ρ=976.57 [kg/m³] 67.81 7.59 0.069 3377.2 3.46 

Cork NL20 * E761: ρ=1007.08 [kg/m³] 85.68 2.44 0.085 8093.6 8.04 

Cork * PRIME/GF 80: ρ=459.28[kg/m³] 33.24 1.87 0.072 2602.2 5.67 

Soric * PRIME/GF 80: ρ=488.74[kg/m³] 51.54 3.59 0.105 2360.4 4.83 

Soric * PRIME/GF80: ρ=509.1[kg/m³] 67.89 2.44 0.133 3251.4 6.39 

Soric * PRIME/CF 160: ρ=554.28[kg/m³] 142 1.08 0.256 14712 26.54 

Soric * PRIME/GF80: ρ=555.27[kg/m³] 69.94 2.2 0.126 3827.8 6.89 

Soric * PRIME/CF 160: ρ=584.58[kg/m³] 57.53 2.78 0.098 5028.6 8.6 

Soric * PRIME/CF 160: ρ=702.79[kg/m³] 168.6 1.15 0.24 16916 24.07 

Soric * P 600: ρ= 929.98[kg/m³] 56.12 4.87 0.06 7634.6 8.21 

Soric * E761: ρ= 951.74[kg/m³] 95.21 1.15 0.1 10896 11.45 

FR Soric * Prime/GF 80: ρ= 702.8 [kg/m³] 96.87 2.67 0.143 3950.5 5.79 

FR Soric * Prime/CF 160: ρ= 832.82 
[kg/m³] 165.6 1.09 0.199 17090 21.39 

Tabela 4 - Resultados dos testes de flexão com três pontos de apoio 

Para além dos ensaios de flexão com três pontos de apoio, realizaram-se ensaios de tracção, para que se 

pudessem obter as propriedades mecânicas unidireccionais dos materiais compósitos utilizados nas peles 

das amostras testadas à flexão. Os laminados testados encontram-se na Tabela 15, assim como as 

densidades das amostras produzidas. 

Composição do 
material 

Fibra Laminado 
Densidade 

(kg/m³) 

Densidade 
por área 
(kg/m²) 

CF/PRIME CF 160g/m² 8 layers: 0/90 1328.65 2.13 
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GF/PRIME GF 168g/m² 
9 layers: 

0/90*±45*0/90*±45*0/90*±45*0/90*±45*0/90 
1707.91 2.15 

GF/PRIME GF 168g/m² 9 layers: ±45 1465.45 2.11 

GF/PRIME GF 80g/m² 18 layers: ±45 1437.63 2.23 

GF/PRIME GF 80g/m² 12 layers: 0/90 1502.48 1.50 

CF/BIRESIN CF 160g/m² 8 layers:±45 1352.06 2.70 

CF /BIRESIN CF 160g/m² 

8 layers:  

0/90*±45*0/90* ±45*0/90*0/90*±45*0/90  1312.90 

2.63 

CF/BIRESIN CF215g/m² 5 layers 1386.85 1.53 

Tabela 5 - Laminados dos compósitos ensaiados à tracção. 

Os resultados do ensaio de tracção resumem-se na Tabela 16. 

 Nº lâminas ε (%) σ (MPa) σ/ρ E (MPa) E/ρ  

CF 160: 0/90*±45 8 1.02 434.16 0.33 38768.2 29.53 

CF 160: 0/90  8 0.92 538.66 0.405419 54176.6 40.78 

CF 160: ±45 8 10.28 164.66 0.121785 14326 10.60 

GF 168: 0/90*±45 9 2.36 343.58 0.20 17799.6 10.42 

GF 168: ±45 9 14.68 142.6 0.097308 11234 7.67 

GF 80: 0/90 12 2.24 353.98 0.235598 19691.2 13.11 

GF 80: ±45 18 4.70 91.66 0.063758 7926.98 5.51 

CF 215  5 1.43 1583.75 1.14198 99365 71.65 

Tabela 6 - Resultados dos ensaios de tração 

Os ensaios de flexão com três pontos de apoio evidenciaram o Soric LRC, seguido de perto pelo Rist, como 

os materiais de núcleo com melhores propriedades mecânicas. Para além de demonstrar melhores 

propriedades mecânicas em quase todos os parâmetros analisados, e Soric LRC é também um material 

cerca de doze vezes mais barato que o Rist, pelo que também numa óptica de performance/custo sai a 

ganhar, sendo a sua única desvantagem significativa o maior peso específico face ao Rist. 
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No que toca aos materiais para as peles, naturalmente a fibra de carbono demonstrou propriedades 

mecânicas superiores à fibra de vidro. No entanto, algumas configurações de laminado em fibra de vidro 

evidenciaram tensões de cedência superiores a 340 MPa, combinadas com extensões de cedência entre os 

2 e 4%. Sendo materiais substancialmente mais baratos, a sua utilização fará também sentido em algumas 

zonas da aeronave, onde a performance estrutural tenha que ser ponderada com custo, e se possa aceitar 

uma pequena penalização em termos de peso. Uma razão adicional para a utilização de compósito de fibra 

de vidro em certas situações é a sua transparência a ondas rádio, ao contrário do que sucede com a fibra de 

carbono. Todos os testes aos materiais foram produzidos pelo INEGI.  

 

1.2.  ANÁLISE ESTRUTURAL POR ELEMENTOS FINITOS 

Os resultados obtidos nas diversas análises realizadas aos materiais, levados a cabo pelo co-promotor 

INEGIserviram para se obter uma base de dados das suas propriedades mecânicas, que por sua vez 

permitiu correr análises de elementos finitos detalhadas das soluções estruturais implementadas. 

1.2.1.  MODELO FEM 

Efectuaram-se análises estáticas para as diversas configurações e trade-offs realizados. Elementos de casca 

(4 nós, dupla curvatura, general-purpose shell, tensões membrana finitas, sem integração reduzida) foram 

utilizados na modelação de todos os elementos estruturais compósitos. Uma malha estruturada rectangular 

foi aplicada em quase todos os elementos, excepto nas nervuras e zona de ligação à winglet, onde a 

complexidade da geometria obrigou à utilização de malhas não estruturadas. Para simular o comportamento 

do material compósito recorreu-se à utilização de teoria de laminados para cálculo das propriedades 

mecânicas de cada elemento, atendendo às características geométricas e propriedades mecânicas de cada 

lâmina, considerando os offsets em relação ao plano neutro. 

1.2.2.  LOADCASE 

As cargas aerodinâmicas foram aplicadas sobre as peles do modelo, e diversas cargas pontuais aplicadas 

nos pontos de ligação do motor e trem de aterragem. Modelou-se toda a aeronave já que aplicação de 

cargas anti-simétricas não permitem a  criação de um modelo geométrico simétrico, o que pouparia recursos 

computacionais nas análises.  
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1.2.3.  CONDIÇÕES FRONTEIRA 

Para aplicação das condições fronteira considerou-se que alguns elementos da pele no plano central 

estavam simplesmente suportados no modo de análise de carga simétrica longitudinal como indicado em 

Figura 3.  

 

Figura 3 - Condições fronteira e cargas aplicadas no modelo FEM 

1.2.4.  ANÁLISE ESTRUTURAL 

Efectuaram-se diversas análises de modo a verificar os níveis de tensão obtidos na estrutura, e se estes 

eram compatíveis com as tensões de cedência medidas para os materiais, considerando os factores de 

segurança anteriormente definidos.. As zonas que necessitaram de maior atenção foram as de ligação entre 

asa e fuselagem, peles e estruturas primárias na asa e fuselagem. Verificaram-se para as peles valores 

médios na ordem dos 50 MPa para ultimate load, tendo-se assim recorrido à aplicação de reforços locais nas 

zonas de maior tensão. Nas estruturas primárias, obtiveram-se valores de tensão máxima na ordem dos 170 

MPa (Figura 3 e Figura 4). Apesar de estarmos longe das tensões definidas como aceitáveis (2/3 da tensão 

de cedência), a estrutura foi sobredimensionada, de forma a garantir a rigidez estrutural necessária a um 

comportamento aerodinâmico adequado. 

 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

23 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 4 - Análise FEM, tensão de Von Mises, longarina principal da fuselagem 

 

 

 

Figura 5 - Análise FEM, tensão de Von Mises, longarina principal da asa 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

24 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 6 - Análise FEM, tensão de Von Mises, peles das asas, fuselagem e winglets. 

 

 

 

Figura 7 - Análise FEM, tensão de Von Mises, estrutura interna. 
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1.3.  SOLUÇÕES DE DESIGN ESTRUTURAL 

Após dimensionamento analítico e análise numérica através de FEM, concluiu-se que a rigidez, e não a 

resistência, da estrutura foi o factor limitante no dimensionamento estrutural.. Considerando todo o regime de 

voo, verificou-se que o reforço em alguns componentes estruturais primários era necessário para garantir os 

níveis de controlabilidade e estabilidade necessários. Nas próximas secções detalham-se resumidamente as 

soluções estruturais desenvolvidas para a fuselagem, asa e winglet. 

1.3.1.  FUSELAGEM 

Tampa de acesso 
principal

Tampas de acesso 
auxiliares

Tampa de cesso aos 
tanques de combustível

Tampa Frontal

Tampa de acesso ao motor

 

Figura 8 - Área Molhada da fuselagem 
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Longarina Principal

Longarina Secundária

Nervura Central

Bulkhead do motor

Bulkhead do tanque de 
combustível

Estrutura de suporte para o trem de 
aterragem

Nervura de interface com 
asa 

 

Figura 9 - Estrutura interna da fuselagem 

A estrutura interna do STeP UAV é composta por um misto de componentes compósitos maquinados a partir 

de materiais pré-consolidados COTS e uma longarina principal produzida em fibra de carbono. A solução 

inicial de fabricar a estrutura principal numa única peça, recorrendo a um molde desmontável foi preterida por 

razões de custo dos moldes necessários. Essa poderá ser uma evolução futura da solução de construção 

desenvolvida, já que permitirá maior integração de componentes estruturais, menor peso, facilita a 

assemblagem da aeronave e diminui o custo de de integração. 

As nervuras de interface, assim como os bulkheads e ribs centrais, são construidos utilizando Fibrelam 

(painel de favo de abelha pré consolidado) e as peles externas são produzidas com duas lâminas de fibra de 

vidro de 49 g/m2, núcleo Airex de 2mm, seguido de mais uma lâmina de fibra de vidro de 49 g/m2. Devido ao 

tamanho das tampas, as pelas foram reforçadas localmente com tiras 2D (bi-direccional) de carbono.  

Toda a estrutura produzida em Fibrelam segue um design e produção semelhante ao dos componentes 

produzidos em madeira, utilizando-se malhetes para aumentar a qualidade da ligação e facilitar a montagem. 

A pele sobre a longarina secundária e bulkhead do motor é reforçada com carbono UD (uni-direccional) na 

direção longitudinal de modo a aumentar a resistência à flexão. Utilizam-se reforços em L, laminados em fibra 

de carbono, para garantir estabilidade e redundância das ligações entre os componentes produzidos em 

Fibrelam. 
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As logarinas secundárias são produzidas em carbono com uma espessura de 3mm.  

As tampas são produzidas da mesma forma que as peles (duas lâminas de fibra de vidro de 49g/m2, núcleo 

Airex de 2mm, uma lâmina de fibra de vidro de 49g/m2) mas com um reforço interno em carbono UD que 

serão colocados a +/- 45º relativamente à base da mesma, para aumento da sua resistência à torção.  

As ribs centrais e as que circundam o trem de aterragem do nariz foram dimensionadas para fixação de 

carga útil e sistemas. Da análise numérica realizada verifica-se que estas não estão sujeitas a cargas 

significativas, permitindo a sua movimentação por forma a que a configuração estrutural interna seja modular 

à medida de cada conjunto de carga e sistemas. 

1.3.2.  ASA 

Aileron

Elevator

Joiners das 
asas

Pele de topo

Winglet Joiners

Nervura de 
suporte à 
winglet

Nervura de 
interface com 

fuselagem
 

Figura 10 - Estrutura esterna asa 

A principal consideração técnica por trás do design da asa do STeP UAV é a obtenção de elevada rigidez, 

capaz de transmitir as cargas introduzidas pelas forças de sustentação na fuselagem, com níveis de 

deflecção baixos, e baixo peso. Paralelamente, sendo desejável a rápida assemblagem de um airframe a 

partir dos seus componentes, é desejável a máxima integração funcional possível no menor número de 

componentes estruturais. Assim, optou-se por uma estrutura onde as caixas para instalação dos servos para 

actuação das superfícies de controlo de voo se encontra integrada na pele inferior. Para além destas 

considerações, o design da asa inclui as seguintes características: 
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 Winglet amovível – de forma a ser possível a ulterior posterior adaptação de winglets diferentes, 
implementou-se a uma solução amovível para a fixação das winglets. 

 Winglet reforçada – para fazer frente a previsíveis pequenos impactos durante a operação, a 
winglet é reforçada para além do que seria necessário do ponto de vista estrutural apenas para 
fazer face às cargas de voo.  

 Bordo de ataque reforçado – de igual forma, o bordo de ataque da asa é reforçado para resistir a 
pequenos impactos expectáveis durante a operação em pistas não preparadas.  

 Conectores Plug-in – incluiu-se um  conector plug-in único na rib mais interior, por forma a 
possibilitar o encaixe/desencaixe rápido da asa, fornecendo um interface único para todas as 
ligações eléctricas. 

 Tampas  com  servos integrados – a asa possui tampas com servos integrados, de forma a 
minimizar o número de componentes e facilitar o trabalho de integração. 

 Tubos de cablagem – tubos internos, não estruturais, permitem a troca rápida da cablagem. 

 

Devido à forma da aeronave, as asas em flecha sofrem momentos torsionais superiores a uma configuração 

convencional. De modo a manter o peso estrutural baixo adoptou-se uma solução de duas longarinas com 

perfil em C, produzidas em fibra de carbono, acopladas a dois wing joiners que farão a ligação à fuselagem. 

As peles são produzidas, da mesma forma que a fuselagem com duas lâminas de fibra de vidro de 49 g/m2, 

núcleo Airex de 2mm, mais uma lâmina de fibra de vidro de 49 g/m2. 

Lap joint

Nervuras internas

Servo doors

Tubo para 
cablagem

Nervuras de 
superfície de 

controlo

 

Figura 11 - Estrutura interna da asa 
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Figura 12 - Joggle do bordo de ataque da asa 

 

Para efectuar uma ligação eficaz entre as peles inferior e superior, optou-se pela criação de um joggle que 

cria uma superfície de ligação para aplicação de cola estrutural. As nervuras são produzidas utilizando Airex 

de 5mm apenas para garantir um maior suporte às peles, impedindo que estas entrem em encurvadura 

quanso sujeitas a cargas de compressão.  

1.3.3.  WINGLET 

Winglet Rib Support
Acesso para antena

Rudder

Servo acess door

 

Figura 13 - Estrutura externa da winglet 

A winglet segue a mesma filosofia de design que a asa. As peles são produzidas da mesma forma com duas 

lâminas de fibra de vidro de 49g/m2, núcleo Airex de 2mm, uma lâmina de fibra de vidro de 49g/m2. A 
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estrutura interna é reforçada com nervuras produzidas em Fibrelam, tanto na estrutura propriamente dita da 

winglet assim como na superfície de controlo, permitindo a obtenção de soluções estruturais de muito baixo 

peso mas de elevada resistência mecânica. A ligação entre as duas peles da winglet segue a mesma filosofia 

de design das asas, sendo efectuada através de um lapjoint. 

 

Figura 14 - Estrutura interna da winglet 

 

1.4.  ANÁLISE PRELIMINAR DE MÉTODOS E PROCESSOS - SEQUÊNCIA DE 

PRODUÇÃO 

O tema dos processos de produção é extremamente vasto, razão pela qual apenas se resumem aqui as 

questões ligadas à escolha das tecnologias de produção para o STeP UAV, já que no anterior relatório 

intercalar incluiu-se um estudo realizado pelo co-promotor INEGI com um estudo exaustivo sobre o tema 

Vários métodos de produção foram desconsiderados sem grande análise custo/performance, por razões de 

inflexibilidade em relação à geometria dos componentes a produzir (pultrusão), custo de maquinaria 

associada à produção (automatic tape-laying, estampagem a quente de compósitos de matriz termoplástica, 

pre-preg/autoclave) ou ambas (enrolamento filamentar). Outras tecnologias são desadequadas por não 

garantirem suficiente repetibilidade do ponto de vista das propriedades mecânicas da peça obtida (moldação 

manual), ou possuem custos de material comparativamente elevados (pre-preg/autoclave). 
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Assim, as tecnologias existentes que reúnem as condições necessárias para apreciação num processo de 

produção com boa relação preço/performance que se pretendem para o STeP UAV são as de transferência 

de resina em molde (infusão por vácuo, moldação por transferência de resina, moldação por transferência de 

resina assistida a vácuo). O processo quickstep, um processo patenteado que utiliza moldes aquecidos e 

materiais pré-impregnados possui também uma boa relação preço/performance, conseguindo propriedades 

mecânicas superiores (por utilização de pré-impregnados) sem o custo de compra e operação de autoclave. 

No entanto, a inexistência em Portugal da maquinaria associada a este processo faz com que esta hipótese 

não tenha sido considerada neste projecto. 

Antes de uma revisão detalhada das soluções estruturais da aeronave e da integrabilidade dos diversos 

sistemas, considerou-se pertinente definir uma sequência preliminar das fases de produção, permitindo 

construir uma base para visualização dos processos e dificuldades práticas que se poderão encontrar no 

decorrer do desenvolvimento, pretendendo-se com isto minimizar eventuais atrasos devido ao aparecimento 

de tarefas imprevistas. 

Com base não só na experiência adquirida no projecto Império UAS tanto pelo INEGI como pela Spin.Works, 

mas também no know-how da indústria de aeronaves ultra-leves compósitas, já adquirido pelo staff do INEGI, 

delinearam-se quatro fases distintas para esta Sequência de Produção de aeronaves não tripuladas: 

─ Produção dos componentes estruturais em materiais compósitos e outros 

 Revestimentos 

 Nervuras  

 Longarinas principais e auxiliares 

 Interfaces e elementos de reforço 

 

─ Corte, ajustes e montagens dos componentes estruturais da aeronave - Montagem 

 Asas 

 Winglets e interface asa - winglet 

 Fuselagem e interface asa - fuselagem 

 Montagem em branco de grupo motopropulsor e trens de aterragem para ajuste de 

tampas e capôs. Desmontagem posterior 

 

─ Acabamento de Superfícies 

 Preparação 

 Pintura ou recobrimento com tela autocolante 

 

─ Integração de Sistemas 
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 Grupo motopropulsor, linhas e tanques de combustível 

 Linhas Eléctricas, servomotores e sistema de controlo 

 Trens de aterragem retrácteis, actuadores e tampas 

 Payloads e sistemas automáticos 

 

Após as montagens dos primeiros protótipos, esta sequência preliminar dará lugar a um diagrama de 

fluxo/etapas que estará na base da realização da documentação de produção em série – Fichas de 

instrução, gamas de produção, etc. 

 

1.4.1.  REVISÃO DE PRODUCIBILIDADE ESTRUTURAL E DE INTEGRABILIDADE DOS SISTEMAS 

DA AERONAVE 

Esta foi sem dúvida a missão mais exaustiva do desenvolvimento para produção do STeP UAV. A 

preocupação sempre presente por ambos os elementos do consórcio foi a de deixar definidos todos os 

detalhes passíveis de previsão, que tivessem impacto no design estrutural, nos revestimentos e nos 

respectivos moldes. Mais uma vez se refere que os esforços que se fazem no sentido de contemplar os 

processos práticos tanto quanto possível, podem facilmente reduzir para metade os recursos de execução da 

fase de montagem e integração, e levar o projecto a uma produção muito mais lógica, confortável e com 

menos desperdício. 

Foi uma fase que consistiu num trabalho conjunto entre Spin Works (projecto) e o INEGI (produção) com 

vista a percorrer e definir todo um processo de produção virtual com suas implicações e alterações na 

configuração estrutural. Foi uma espiral de procura de soluções técnicas e construtivas, e validação por 

análise de simulação extensiva baseada na prática, que convergiu na configuração final. 

Os diferentes elementos estruturais do STeP UAV foram abrangidos, e as considerações que surgiram sobre 

cada um deles estão descritas abaixo no contexto das fases da Sequência de Produção preliminar antes 

referida: 

 Produção dos Componentes Estruturais em Materiais Compósitos e Outros 

 

 Revestimentos 

A solução definida pela Spin Works para os revestimentos foi em torno de uma sanduíche de 

fibra de vidro com um núcleo da espuma técnica AIREX 70.55 (55kg/m²) de 2mm de 

espessura.  

Procederam-se então a uma série de experiências, realizando amostras que validaram as 

seguintes escolhas: 
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- Os revestimentos sanduíche serão constituídos por duas camadas de fibra de vidro de 

49g/m², uma exterior e outra interior. Eventuais camadas extra de reforço onde se revelar 

necessário. Os revestimentos sairão dos moldes com as linhas de contorno para corte e ajuste.  

- Conformação Mecânica ou Térmica dos núcleos, consoante curvaturas simples ou duplas, 

respectivamente, dos moldes finais. Necessidade de perfuração dos mesmos para evitar 

acumulação de bolhas de ar e zonas não impregnadas (no processo de infusão) nas 

superfícies externas dos revestimentos. 

- Fabrico por Moldação Manual (assistido por vácuo) ou por Infusão, consoante as primeiras 

experiências com os moldes finais, avaliando tempos, acabamentos, pesos e consumos de 

resina. 

- Realização das abas de sobreposição/união (entre revestimentos) e abas para encaixe de 

tampas de acesso (servomotores, payload, tanques de combustível, etc.).  

- Incorporação de insertos de contraplacado por vazamento e colagem nos núcleos 

previamente à laminação para recepção de rebites (fixação de porcas prisioneiras e 

receptáculos de parafusos ‘¼ de volta’), furações e encosto das cabeças dos parafusos de 

tampas e outros. 

- Incorporação de tiras de madeira de balsa nas zonas de corte de superfícies móveis de 

controlo para maior rigidez e melhor acabamento do núcleo exposto. 

-Reforços com tecidos de fibra de carbono como complemento à estrutura interna. Por 

exemplo, na zona de fixação do trem de aterragem principal, nas zonas de colagem das 

nervuras e longarinas auxiliares da fuselagem. 

 

De um modo geral, os resultados dos testes com revestimentos foram muito satisfatórios, 

obtendo-se excelentes relações de rigidez e peso, coerentes com os cálculos teóricos de 

projecto. O nível de acabamento também foi prometedor não apresentando quaisquer bolhas 

superficiais, estando aqueles dependentes da qualidade superficial dos moldes finais. A 

exequibilidade de abas, insertos, cortes, ajustes, e a aplicação de porcas prisioneiras e rebites, 

deixou-nos muito confortáveis em relação ao que é possível executar futuramente com estes 

materiais (AIREX 70.55 e fibra de vidro 49g/m²). 

 

 Nervuras  

 

No caso das nervuras mais solicitadas estruturalmente, a escolha recaiu sobre um material 

já existente no mercado que são os painéis de carbono com núcleo alveolar (ou favo de 

abelha) conhecidos por Fibrelam, que são facilmente maquinados ou cortados, e ajustados.  
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O Fibrelam permite obter peças de boa resistência específica com baixo recurso a mão-de-

obra, podendo partir dos desenhos técnicos para uma peça cortada automaticamente e quase 

isenta de ajustes finais. 

 

Testes de índole qualitativa permitiram-nos concluir que, de entre três espessuras diferentes 

de Fibrelam (6, 8 e 10mm) e três tipos de união de topo com cola epóxi estrutural (colagem de 

topo, colagem por cordão, e topo mais cordão), a combinação que mais favorece uma boa 

união será o Fibrelam de 10mm de espessura com colagem por cordões. No entanto a 

colagem por cordões não é possível aquando do fecho dos revestimentos finais por 

inacessibilidade ao interior. Em qualquer dos casos as colagens testadas são largamente mais 

resistentes que os revestimentos aos quais as nervuras vão estar unidas. 

Uniões mais solicitadas serão reforçadas com perfis angulares de carbono (previamente 

laminados) e cola epóxi estrutural, como por exemplo a união da nervura da raiz da asa com a 

longarina principal (perfil ‘C’) da mesma. 

A possibilidade de incluir ‘slots’ de encaixe com outros elementos, não só melhora as uniões, 

como facilita em muito o trabalho de posicionamento e colagem na fase de integração. 

 

Para nervuras de suporte aos revestimentos aplicar-se-ão, consoante necessário, nervuras 

do mesmo tipo de espuma técnica usada nos revestimentos mas de maior densidade e 

resistência à compressão – AIREX 70.75 (75kg/m³). Esta técnica é usada na indústria de 

Ultraleves em materiais compósitos, pois permite com um baixo incremento de peso um grande 

aumento na estabilidade estrutural dos revestimentos. 

 

 Longarinas Principais e Auxiliares 

Considerou-se para as longarinas principais das asas a hipótese de usar tubos de carbono de 

secção circular comercialmente disponíveis, evitando assim o fabrico de mais um conjunto 

de moldes e respectivas peças.  

 

Acabou por optar-se por longarinas principais com perfil em ‘C’, tanto nas asas como na 

fuselagem, pois não só se conseguem melhores desempenhos estruturais e menores pesos, 

como também um melhor encaixe e alinhamento entre as nervuras e elementos de interface na 

fase de montagem/integração. 

 

As longarinas auxiliares nas asas também seguem o mesmo princípio. Mais uma vez esta foi 

uma solução aplicada e validada no projecto Imperio UAS. 
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Para longarinas auxiliares das superfícies móveis e da fuselagem considerou-se o 

Fibrelam como sendo uma boa opção pelas mesmas razões acima descritas no caso das 

nervuras. 

Eventualmente, combinações de madeira de balsa ou pinho, e contraplacado poderão 

representar uma alternativa, caso se venha a deparar, durante a integração, com motivos que 

assim o justifiquem. 

 

 Interfaces e Elementos de Reforço 

Por interfaces entendem-se todos os elementos que estabelecem ligações estruturais e outras 

(por ex. eléctricas) entre elementos distintos da estrutura final da aeronave – asas, fuselagem, 

winglets, etc. 

Preferencialmente dever-se-iam usar pares de perfis comerciais de encaixe justo entre si para 

realizar as uniões tipo macho-fêmea entre os elementos referidos no parágrafo anterior.  

Presentemente, a solução terá um tirante comercial de fibra de carbono unidireccional 

pultrudido de secção rectangular de 18x5mm2, em torno do qual se realizará o encaixe 

‘fêmea’, usando placas de fibra de carbono pré laminadas/curadas, e unidas por enrolamento 

filamentar ou simples estratificação manual também com fibra de carbono. Este conjunto 

integrará mais tarde a montagem das asas e da fuselagem, com os devidos gabaritos de 

alinhamento. 

Outro género de interface cuja integrabilidade foi averiguada, foram as fichas de ligações 

eléctricas entre asas-fuselagem e asas-winglets. São de qualquer modo elementos ‘off the 

shelf’ mas a sua fixação e funcionalidade tinham que ser validadas nesta fase, pois têm 

influência na localização das linhas eléctricas e no processo de montagem/integração. 

Uma série de reforços estão previstos para as colagens entre os elementos estruturais 

sobretudo da fuselagem – longarinas, nervuras, fixações dos trens de aterragem e reforços na 

parede de fogo, onde se fixa o motor. São essencialmente, perfis em ‘L’ produzidos em moldes 

de chapa quinada com espessuras e ângulos ajustados a cada local de reforço. São 

posicionados com ‘clecos’ (rebites provisórios) e colados com cola epóxi estrutural. 
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 Corte, Ajustes e Montagens dos Componentes Estruturais da Aeronave – Montagem 

 

 Asas 

As asas são constituídas por um revestimento de extradorso, outro de intradorso (com 

características já descritas acima), e por um conjunto de longarinas e nervuras que são o 

‘esqueleto’ estrutural.   

As longarinas e as nervuras serão montadas juntamente com o intradorso, ou no próprio 

molde do referido revestimento, ou num gabarito para este fim, de modo a garantir as 

características geométricas das asas. Especial cuidado será dado à torção geométrica, 

onde pequenas assimetrias podem ter grande influência na estabilidade da aeronave. A 

montagem do ‘esqueleto’ das superfícies móveis de comando é também contemplada 

nesta fase, sendo cortadas e ajustadas após o fecho da asa.  

Um segundo passo será, após instalação dos tubos para cablagens eléctricas, o fecho das 

asas com o extradorso. A união do bordo de ataque por aba de sobreposição e do bordo de 

fuga com um cordão de cola epóxi com micro esferas. 

De seguida efectuar-se-á o recorte e acabamento das superfícies móveis de comando. 

 

 Winglets e Interface Asa - Winglets 

Os winglets são de montagem semelhante às asas e a sua base ajustada ao perfil da asa 

onde encosta. 

O interface é realizado por contra furação com auxílio de um gabarito de posicionamento, 

conseguindo-se assim o alinhamento dos dois elementos desta interface, ‘macho e fêmea’. 

 

 Fuselagem e Interface Asa - Fuselagem 

Também a fuselagem é de montagem semelhante às asas, sendo que neste caso o 

especial cuidado vai para as incidências das nervuras de encosto das asas e respectivas 

interfaces, pois mais uma vez pequenas assimetrias podem ter grande influência na 

estabilidade da aeronave.  Para tal é necessário usar as próprias asas, já terminadas, 

durante a montagem desta secção, garantindo o alinhamento e desmontabilidade dos três 

conjuntos envolvidos. 

Antes do fecho da fuselagem com o revestimento superior, ou extradorso, devem ficar 

terminadas todas as operações relacionadas com a instalação de trens de aterragem, 

linhas eléctricas e de combustível que só se consigam efectuar com a fuselagem ‘aberta’. 
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 Montagens em Branco do grupo motopropulsor e trens de aterragem para ajuste de 

tampas e capôs. Desmontagem posterior. 

Montagem em branco significa montagem provisória e anterior à montagem final, para fins 

de ajustes vários, neste caso para ajuste dos capôs de motor, entradas de ar de 

arrefecimento, tampas e mecanismo do trem retráctil. 

 

 Acabamento de Superfícies  

 

 Preparação – Acabamentos com betumes finos 

 Pintura ou Recobrimento com Tela Autocolante (Controltac® da 3M). 

 

 Integração de Sistemas 

 

 Grupo Motopropulsor, Linhas e Tanques de Combustível 

 Linhas Eléctricas, Servomotores e Sistema de Controlo 

 Trens de Aterragem Retrácteis, Actuadores e Tampas 

 Pay Load’s e Sistemas Automáticos 

 

Deve salientar-se que todos estes elementos são eventualmente removíveis, por motivos de substituição, 

reparação ou actualização. Para tal deve garantir-se uma técnica de desmontagem razoável e ajustada à 

hipotética frequência destas intervenções. 

 

1.4.2.  DESIGN DE MOLDES 

Na base desta linha de trabalhos esteve a informação gráfica tridimensional (Software CATIA V5) de todas as 

superfícies exteriores do Step UAV, fornecida pelos parceiros e projectistas, a empresa Spin Works. 

A modulação tridimensional realizou-se com o software CAD SolidWorks, e consistiu na conversão das 

superfícies recebidas, em sólidos, os quais foram depois transformados em modelos virtuais dos moldes para 

produção dos componentes em materiais compósitos. 

No design de moldes considerou-se o facto de que alguns aspectos da configuração são susceptíveis de 

alteração após os primeiros protótipos, como por exemplo as tampas da fuselagem, das asas e dos winglets 

ou capôs de motor, que poderão sofrer alterações de forma, tamanho ou posição relativa. Deste modo, 

considerou-se o uso de postiços amovíveis para a realização, nos revestimentos, das abas de apoio destas 

tampas. Com esta técnica consegue-se uma menor quantidade de moldes, pois o molde onde se realiza um 
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revestimento serve também para realizar as suas tampas Ainda, no caso dos dois winglets que têm um plano 

de simetria e diferem apenas no posicionamento da tampa do servomotor, o mesmo molde serve para 

realizar duas peças, o winglet direito e o esquerdo. Tem-se também a vantagem de se poder adaptar o 

revestimento inferior da fuselagem a prováveis evoluções da disposição do PayLoad – sensores, câmaras, 

etc. 

Optou-se por realizar moldes que deixem nas peças os contornos exteriores para corte e ajuste. A área de 

laminação extende-se por mais alguns centímetros para além deste contorno de modo a que o material tenha 

maior probabilidade de homogeneidade na zona de corte. 

Contemplaram-se também as áreas para espirais de vácuo e injecção usadas no processo de infusão, o qual 

quisemos considerar como hipótese alternativa à laminação manual assistida por vácuo, testando-a e 

validando-a já com os moldes finais. O processo de infusão é um método que por vezes não se adapta a 

formas complexas, daí a sua futura utilização depender de resultados comparativamente à laminação manual 

assistida por vácuo. 

Para as asas, fuselagem e winglets do STeP UAV, as abas de sobreposição garantem a união no bordo de 

ataque (dianteira) entre os revestimentos superiores e os revestimentos inferiores, ou seja, entre extradorsos 

e intradorsos. Estas abas são realizadas com a ajuda de um postiço desmontável que garante a maquinação 

da zona invertida desta aba e a desmoldagem dos revestimentos após cura. 

Para as longarinas das asas e da fuselagem os moldes são relativamente simples, pois trata-se de perfis em 

‘C’, o que torna a tarefa da modelação tridimensional muito facilitada. Ao todo existirão nove moldes para 

produção dos seguintes elementos: 

 Extradorso da asa direita 

 Intradorso da asa direita 

 Extradorso da asa esquerda 

 Intradorso da asa esquerda 

 Extradorso da fuselagem 

 Intradorso da fuselagem 

 Ambos os revestimentos dos winglets  

Nota: O mesmo molde incorpora dois revestimentos iguais para os dois winglets 

 Longarinas principais e auxiliares das asas 

 Longarina principal da fuselagem 

 Tampa de nariz 

 

Os moldes das tampas ou capô do motor serão realizados posteriormente, pois estas últimas devem ser 

modeladas em torno de uma montagem em branco do motor para melhor optimização dos espaços e de 

canais internos de refrigeração.  
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A forma final de todos os moldes será validada juntamente com o fabricante de moldes seleccionado para 

executar os trabalhos de maquinação. Do mesmo modo que houve uma revisão técnica para produção do 

design do STeP UAV entre a Spin.Works e o INEGI, terá que haver uma revisão semelhante entre INEGI e a 

empresa de maquinação de moldes seleccionada.  

O material escolhido para realizar os moldes foi o UREOL, um material termoendurecível de poliuretano de 

alta densidade (650 kg/m³), com uma temperatura máxima de trabalho de 120ºC. Uma vez que apresenta 

uma grande resistência à temperatura, este material é adequado para ferramentas de termoformação. O 

UREOL tem um custo de maquinação muito mais baixo que o alumínio e é suficiente para as 50 unidades 

que se pretendem produzir com base neste conjunto de moldes. Permite também restauro do acabamento 

superficial caso ocorra degradação durante o processo de produção dos componentes estruturais. 

 

Apresentam-se de seguida imagens de alguns dos moldes desenhados e respectivas superfícies que 

consideramos de maior complexidade. Salienta-se que a maior parte das linhas que se visualizam são 

residuais do trabalho de modelação tridimensional e apenas auxiliam à percepção das formas. Apenas 

algumas destas serão escolhidas como marcas e contornos. 
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Figura 15 - Molde da asa 
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Figura 16 - Molde da asa (perfil) 

 

Os modos de fixação dos postiços e até algumas características da geometria (excepto superfícies de 

moldação), poderão sofrer alterações, consoante o retorno do fabricante de moldes. 

 

Recorde-se que as abas das tampas são efectuadas nos revestimentos com o auxílio de postiços 

posicionados a gosto. Abaixo, as imagens exterior e interior de tais abas. 

  

Figura 17 - Teste de produção de aba para tampas de acesso 
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Figura 18 - Molde do extradorso direito 

 

O molde do extradorso das asas é relativamente simples, sendo de facto uma curvatura quase simples 

apenas com uma pequena torção e uma aba de fecho na ponta. 

Após cura, corte e ajuste ao intradorso, a peça resultante providencia o fecho da asa. As superfícies de 

controlo, cujos contornos são visíveis no molde, são recortadas após a asa completamente fechada. 

É também a esta peça que são ajustadas as bases dos winglets, cujos contornos também se podem ver na 

extremidade esquerda do molde, na Figura 18. 
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Figura 19 – Molde do intradorso fuselagem 
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O molde de introdorso da fuselagem (ver Figura 19) foi de longe o molde mais trabalhoso de modelar, devido 

à complexidade das superfícies e a alguns ‘bugs’ de conversão de CATIA V5 para SolidWorks. 

Mais uma vez se lembra que as linhas que se avistam são na maior parte residuais do trabalho da 

modelação tridimensional. Apenas os contornos desejados serão levemente gravados no molde. 

Não estão ainda comtemplados os modos de fixação dos postiços, pois a sua definição é uma tarefa que 

deixaremos para os fabricantes. 

O molde do extradorso da fuselagem, o revestimento oposto à peça deste molde, é em quase tudo 

semelhante, excepto nos postiços que, naquele caso, não existem. 
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Figura 20 - Molde da tampa do nariz da fuselagem 
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A Figura 20 ilustra o molde para a tampa do nariz da fuselagem. Optou-se por construir esta tampa em peça 

única para evitar mais uma operação de união de revestimentos. Será relativamente acessível aplicar uma 

furação para desmoldar as peças com ar comprimido após a cura. Caso haja dificuldade em conformação do 

núcleo AIREX 70.55 ao molde, poder-se-á aplicar uma outra espuma técnica do mesmo fabricante, AIREX 

63.80, com maior plasticidade e resistência ao impacto. 

 
 

 

Figura 21 - Molde da Winglet 
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No molde da winglet fabricam-se dois elementos distintos, separados após a cura. Este molde será utilizado 

para produzir os dois winglets. Além dos moldes e respectivas peças, existem também os restantes 

elementos que deverão ser produzidos por maquinação. São elas: as nervuras principais das asas e da 

fuselagem e as longarinas auxiliares das superfícies de comando e da fuselagem, todos estes em painéis 

honeycomb/carbono Fibrelam; e as nervuras auxiliares em espuma AIREX 70.75.  

Foi dedicado algum estudo ao levantamento das quantidades dos materiais envolvidos na construção dos 

primeiros protótipos, respectivos fornecedores e tempos de entrega, de modo a que assim que cheguem os 

primeiros moldes se possa prontamente iniciar a produção. As estimativas foram baseadas na área molhada 

da aeronave, 3m², e na possibilidade de ocorrer algum desperdício na produção das primeiras peças. 

Entre o momento da encomenda dos moldes e a sua recepção, poderão passar três semanas, que é 

igualmente o tempo de entrega por parte de alguns fornecedores de materiais que só se encontram fora de 

Portugal – Alemanha e Espanha, por exemplo.  

A previsão de ferramentas a utilizar também tem vindo a ter lugar, paralelamente ao restante processo. 

Abaixo encontra-se um pequeno resumo descritivo das mesmas: 

 Rectificadora angular pneumática para corte e ajuste de materiais compósitos, e respectivos 

acessórios vocacionados para materiais compósitos – discos de corte, discos de lixa, fresas. 

 Aspirador industrial de partículas para operações de corte e ajuste para remoção de poeiras dos 

núcleos dos revestimentos antes da moldação. 

 Vazadores para núcleos para aplicação de insertos de contraplacado. 

 Acessórios DREMEL® 

 Pistola de calor 

 Perfuradora de núcleos – ferramenta fabricada por medida 

 Pistola para rebites cegos 

 Conjunto de brocas para carbono 

 Conjunto de cranianas para carbono 

 Alargadores ou mandris 

 Rebites provisórios (clecos) e respectivo alicate 

1.5.  PRODUÇÃO DA AERONAVE STEP UAV  

 

Após o término das actividades de engenharia executadas pela Spin.Works, seguiu-se a subcontratação dos 

moldes projectados pelo INEGI. Durante o período de produção destes, realizaram-se no INEGI mais testes 
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relativamente aos materiais que estavam destinados à produção, nomeadamente amostras de revestimentos 

em sanduiche de fibra de vidro e AIREX 70.55, aumentando a informação disponível sobre os mesmos. 

Verificou-se que a infusão por vácuo se adaptava perfeitamente à produção de todos os componenetes da 

aeronave, com claros benefícios relativamente ao wet lay-up. Em relatório anterior, o INEGI produziu 

informação relativa aos diversos processos de produção compósita, mas sumarizam-se aqui algumas 

vantagens e desvantagens para referência: 

Vantagens de infusão por vácuo 

 Maior fracção volúmica de fibre no compósito obtido 

 Laminado com melhores propriedades mecânicas 

 Menor número de bolhas 

 Menor exposição do operador a componentes tóxicos 

 Estratificação mais rápida 

 Variação de peso na laminação em série menor do que 1%, ou seja, o padrão de construção em 

série melhora substancialmente 

 Representa uma boa economia em mão de obra, já que este processo é mais rápido e simples, não 

exigindo portanto tantas horas de trabalho. 

 Excelente acabamento da superfície em contacto com molde 

Desvantagens de infusão por vácuo 

 Em caso de falha durante o processo, pode-se perder todo o componente 

 espessura do laminado obtido não é de fácil controlo e depende muito da geometria da peça a 

produzir e implementação do método 

 Para obtenção de uma boa infusão é necessário ter em conta diversos aspectos desde a 

engenharia e design de moldes, geometria da peça e implementação do processo.  

 

Após recepção dos moldes nas instalações do INEGI, iniciou-se a fase de produção, que teve quatro fases 

distintas: 

 Produção de Revestimentos e Elementos Estruturais; 

 Montagem Estrutural; 

 Acabamento e Pintura; 

 Integração de Sistemas 

1.5.1.  PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Nesta fase foram produzidos todos os revestimentos ou peles, bem como todos os elementos estruturais 

internos da aeronave. Simplificadamente, os revestimentos conferem a forma aerodinâmica, qualidade de 
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superfície, e resistência a pequenos impactos e manuseio. A estrutura interna suporta os esforços para os 

quais a aeronave foi projectada. 

O processo usado foi o já referido de infusão por vácuo. Os materiais empregues foram, no caso dos 

revestimentos, a fibra de vidro e espuma técnica AIREX estruturados em sanduíche com reforços em 

carbono. Para os elementos estruturais internos principais usou-se essencialmente o carbono nas suas 

diversas configurações (plain weave, twill weave e unidireccional)  e gramagens. Facilmente se identificam 

estes elementos nas fotos pela sua coloração, onde o carbomo é preto, o AIREX amarelo e a fibra de vidro 

transparente 

Também se incluiu nesta fase o corte e ajuste de elementos estruturais secundários obtidos de materiais 

comerciais, como madeiras, espuma AIREX e placas de sanduiche carbono e núcleo alveolar (favo de 

abelha) – Fibrelam. 

1.5.1.1.  ASAS E WINGLETS 

Nas figuras 22 e 23 podemos visualizar duas fases de produção do extradorso da asa direita. Na primeira, a 

colocação dos tecidos de fibra de vidro e da espuma AIREX, onde de seguida se aplicam os tecidos técnicos 

e o envelope de vácuo final.  Na figura 23 podemos ver a infusão da resina por vácuo e respectivo registo 

das linhas de avanço da mesma. 

 

Figura 22 – Preparação para infusão extradorso 
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Figura 23 – Infusão do extradorso 

 

O mesmo processo foi implementado para os restantes três revestimentos das asas, e para os quatro 

revestimentos dos Winglets. Para os elementos estruturais das asas, o processo diferiu apenas nos 

materiais, que em vez de fibra de vidro e espuma AIREX usou-se tecido de fibra carbono. Na figura 24 pode-

se constatar, do lado direito a preparação para infusão das longarinas principais e, do lado esquerdo, ainda o 

posicionamento dos tecidos para as longarinas auxiliares: 
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Figura 24 – Infusão das longarinas das asas 

 

1.5.1.2.  FUSELAGEM 

O intradorso da fuselagem, ou revestimento inferior, foi o primeiro elemento a ser executado, pois seria neste 

que a estrutura interna seria inicialmente montada. Para tal efectuou-se uma primeira infusão parcial, de 

modo a obter as tampas deste lado da fuselagem, que serviram também de postiços para as abas de suporte 

destas tampas no revestimento em si. Pode-se observar na figura 25  o molde da peça referida já com as 

tampas/postiços, e linhas de vácuo-infusão aplicadas;  o posicionamento de tecidos e espuma AIREX (a 

amarelo);  e a fase de infusão de resina. 
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Figura 25 – Preparação e infusão das peles do intradorso da fuselagem 

 

 

 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

53 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

O extradorso da fuselagem, ou revestimento superior da fuselagem, e a tampa de nariz foram executadas 

de modo semelhante e podem ver-seainda em fase de pré ajuste nas figuras 26 e 27. 

  

Figura 26 – Extradorso da fuselagem após infusão 
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Figura 27 – Nariz da fuselagem 

A longarina principal da fuselagemdifere dos revestimentos no material que a compõe, sendo produzida 

exclusivamente em fibra de carbono Foi  a peça mais complexa de executar devido ao número de camadas 

de fibra que a compõem. Os resultados obtidos foram de todo o modo muito satisfatórios. Nas figuras 

seguintes (28, 29 e 30) pode-se observaro molde com linha de vácuo e infusão, a aplicação dos tecidos de 

carbono e a infusão de resina: 

 

Figura 28 – Molde da longarina Principal  

 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

55 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 29 – Aplicação dos tecidos de carbono 

 

 

Figura 30 – Infusão de resina na longarina principal da fuselagem 

 

1.6.  MONTAGEM ESTRUTURAL 

A montagem estrutural  em materiais compósitos passa sempre por ajuste das peças às suas posições e 

colagem com cola epoxyestrutural em gabaritos de montagem, fim para o qual neste caso foram usados 

também alguns moldes. 

No caso de uma aeronave torna-se pertinente a execução rigorosa de algumas características geométricas 

da sua configuração. Simetria, ângulos de ataque, torção geométrica das asas, posicionamento do trem, e 
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ainda encaixes mecânicos com respectivos bloqueios, etc., sob pena de a sua performance em voo ficar 

comprometida 

A sequência destes trabalhos foi como se segue na exposição e comentários das fotografias: 

 

1.6.1.  ASAS E WINGLETS 

Ajuste e colagem da estrutura interna aos intradorsos das asas usando os moldes como gabaritos de 

montagem: 

 

Figura 31 – Montagem da estrutura interna das fuselagens 

 

Na figura 31 podem ver-se os intradorsos das asas (amarelo), as longarinas principais e auxiliares em 

carbono (preto) e as nervuras em AIREX 70.75 (verde) durante o ajuste para colagem. 

Após a colagem da estrutura interna das asas aos respectivos intradorsos (figura 32), realizou-se a colagem 

dos elementos de ligação asa-fuselagem (posicionados com grampos e molas – figura 47).  
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Figura 32 – Colagem da estrutura interna das asas 
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Figura 33 – Colagem final da estrutura interna das asas 

 

O fecho das asas consistiu apenas na colagem do extradorso, ou revestimento superior, ao conjunto 

intradorso/estrutura interna previamente obtido, utilizando-se os mesmos moldes como gabaritos de 

montagem, e após se terem colocado as guias para posterior passagem da cablagem eléctrica pelo seu 

interior. 

O processo de montagem dos Winglets é  em tudo idêntico ao das asas.  

1.6.2.  FUSELAGEM 

Nas imagens seguintes vêm-se as fases de ajuste da estrutura interna da fuselagem ao intradorso e 

respectiva colagem. 
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Figura 34 – Preparação da estrutura interna da fuselagem  

O uso de rebites provisórios facilitou enormemente o trabalho de ajuste da estrutura interna em Fibrelam, 

pois permitiu uma pré montagem e um manuseio destes elementos como um só; 

 

Figura 35 – Estrutura interna da fusekagem  
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Usaram-se as asas para correcto posicionamento das nervuras de interface asa-fuselagem durante a referida 

colagem; 

 

Figura 36 – Utilização de grampos para correcto posicionamento asa/fuselagem Nariz da fuselagem 

 

E, nas fotos abaixo, vê-se a aeronave já tomando sua forma, apenas faltando os revestimentos superiores, e 

após fecho/colagem ds referidos revestimentos: 

 

Figura 37 – Estrutura interna do SteP UAV  
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Figura 38 – SteP UAV com peles e tampas superiores colocadas 

 

Fechadas as asas, a fuselagem e os winglets, realizaram-se as furações para o trem de aterragem, mais 

uma vez, uma operação que exige um alinhamento rigoroso, pois um trem desalinhado pode afectar 

gravemente as características de rolamento da descolagem e da aterragem da aeronave ao. Para tal 

realizou-se um gabarito de suporte e nivelamento da fuselagem, o qual foi fixado na mesa de um engenho de 

furar de dimensões acima da média existente nas oficinas do INEGI. Garantiu-se a simetria das marcações e 

realizaram-se as furações, como se pode ver nas Figura 39 e Figura 40.  

 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

62 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 39 – Furações para o trem de aterragem 

 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

63 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 40 – Detalhe da furação do trem de aterragem 

Com isto ficou concluída a fase dedicada à montagem estrutural, deixando livre o caminho para acabamentos 

e pintura ou revestimentos de superfície. 
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1.6.3.  ACABAMENTO E PINTURA 

Nesta fase efectuaram-se as pequenas correcções às uniões das colagens, aos ajustes das tampas, 

encaixes de asas fuselagem e winglets, e ao acabamento de superfície que, apesar de não ser um grande 

avanço visível dos trabalhos, é uma tarefa que consome bastante tempo e atenção. É daqui em diante que 

se trabalha para um bom acabamento da superfície,  não só por razões estéticas, mas também 

aerodinâmicas. 

Neste caso, como se trata de um protótipo, optou-se por uma tela usada na industria publicitária para cobrir 

automóveis, relativamente fácil de aplicar, duradoura e que para já nos permite saltar as fases de aplicação 

de primário e pintura. Estas ultimas só compensariam numa produção em série. 

No entanto, dado o custo deste material, optou-se por deixar esta tarefa para o futuro de modo a, havendo 

problemas durante a fase de testes, minimizar custos em termos de horas de trabalho e materiais aplicados. 

Reflecte-se também em menos peso nos primeiros ensaios e  é uma práctica comum em protótipos ‘recém-

nascidos’ na aeronáutica e noutras áreas.Integração de sistemas 

Nesta fase instalam-se: 

- Motorização Eléctrica(numa fase inicial), respectivas baterias, cablagem e controladores; 

- Actuadores e respectivas ligações às superfícies de comando, controladores, cablagem Eléctrica e 

antenas; 

- Trens de Aterragem; 

Payloads e Sistemas Automáticos serão testados numa fase posterior quando os primeiros ensaios de vôo 

permitirem ao piloto de testes conforto com a a dinâmica da aeronave, de modo focar-se nas tarefas 

inerentes aos testes destes equipamentos específicos 
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1.7.  CONCLUSÕES 

O projecto STeP UAV foi concluído com sucesso, apesar de ter sido executado com atraso relativamente à 

calendarização inicialmente prevista, devido a imprevistos técnicos e à alteração durante o projecto da 

configuração do UAV escolhida para projecto detalhado e produção. Com um esforço concertado entre os 

parceiros do projecto STeP UAV, Spin.Works e INEGI, realizou-se uma reestruturação do projecto de modo a 

garantir a finalização do mesmo com o nível de qualidade expectável deste o início do projecto. Concluiu-se 

todo o trabalho necessário à pré-produção e completou-se a produção de um protótipo. 

A Spin.Works alcançou os seguintes objectivos:  

 projecto preliminar completo (winglets, asas e fuselagem) para a configuração final do STeP UAV 

 dimensionamento analítico e optimização das estruturas primárias 

 projecto detalhado, criação de modelo de elementos finitos e respectiva análise FEM e execução de 

desenhos de produção. 

 produção dos desenhos finais em CATIA e desenvolvimento de soluções para a produção 

 Acompanhamento da produção 

 Desenvolvimento na área de design for manufacturing 

 Obtenção de técnicas de produção baratas para séries curtas 

 Obtenção de um protótipo de uma futura plataforma de comercialização de serviços  

 

O INEGI cumpriu os seguintes objectivos: 

 Produção de desenhos finais de moldes 

 Planeamento e execução de testes de material compósito 

 Desenvolvimento de processos de produção para séries pequenas 

 Teste de soluções construtivas paraelementos da aeronave 

 Desenvolvimento na assemblagem de aeronaves 

 Produção de um protótipo de aeronave 

 

Desde a produção até à fase final de montagem de sistemas, esteve sempre presente o espírito de 

responsabilidade e rigor de execução normalmente presentes na aeronáutica.  A referência e os standards 

de produção e montagem são imperativamente os da aviação ligeira desportiva, pois consideramos que é 

uma área cujos procedimentos e filosofia de segurança estão completamente amadurecidos e comprovados 

pela maturidade que já possuem. 

Após finalização da execução deste protótipo, diversos aspectos ficaram realçados pela positiva 

relativamente à intenção de design, produção e montagem, enquanto outros terão de ser revistos numa 
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versão posterior de modo a melhorar e simplificar os processos. Estes incluem o projecto de design, 

passando por alguns processos e assemblagem, que serão incorporados num futuro protótipo onde se fará a 

realimentação de toda a aprendizagem prática fruto deste trabalho. Na lógica dos trabalhos desenvolvidos, a 

fase seguinte será a industrialização, produzindo um segundo protótipo mais próximo da versão final em 

paralelo com a produção dos documentos base para os processos  de uma produção em série certificada. 
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2.  DELIVERABLES & MILESTONES 

As milestones do projecto estão definidos na tabela seguinte, segundo a calendarização inicial: 

 Data Inicial  Concluído 

Kick off 01-10-08 Sim  

Preliminary wetted Surface Available 17-10-08 Sim  

Preliminary Design Review 31-03-09 Sim 

Final Wetted Surface Available 02-03-09 Sim 

Detailed Design Review 20-08-09 Sim 

Final Drawings Release 21-10-09 Sim 

Manufacturing Kick-off 21-10-09 Sim 

Aircraft Structure available 10-05-10 Sim 

Fully Integrated Aircraft Available 25-08-10 Sim 

Promoção 01-08-10 Sim* 

Tabela 7 – Milestones 

Nota: * A promoção da aeronave irá continuar para além da conclusão deste projecto 

Os deliverables de cada um dos workpackages são os seguintes: 

Workpackage Descrição Deliverable  Concluido 

WP1 Estudos preliminares Load Cases 100% 

WP2 
Especificações 

Técnicas 
Structural Design 

Definition 
100% 

WP3 
Aquisição e 

desenvolvimento de 
novos conhecimentos 
e capacidades para o 

Material and 
Processes Definition 

100% 
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desenvolvimento 

WP4 Desenvolvimento Critical Design Review 100% 

WP5 
Construção de 

protótipos 
Manufacturing Plan 

and checklist 
100% 

WP6 Testes e ensaios 
Testing Plan and 

checklist 
100% 

WP7 
Promoção e 

divulgação de 
resultados 

- 100% 

Tabela 8 - Deliverables 
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3.  IMPACTO DO PROJECTO 

O consórcio formado pela Spin.Works e INEGI (instituição do SCT), liderado pela primeira, candidatou-se ao 

Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico (SI&DT), em co-promoção, para o 

desenvolvimento de técnicas de produção em material compósito, moldes e processos de baixo custo, tendo 

como objectivo a criação de uma capacidade de produção em série da Aeronave Não Tripulada (Unmanned 

Air Vehicle - UAV) que tem vindo a ser desenvolvida pela Spin.Works desde 2006. Em paralelo com o 

desenvolvimento de uma capacidade aplicável a Aeronaves Não Tripuladas, o projecto proposto pretendia 

potenciar também o desenvolvimento de capacidades compósitas aplicáveis a outras indústrias, 

particularmente à aeronáutica. 

O desenvolvimento desta aeronave até à fase de protótipo funcional, e a sua validação primeiro como 

plataforma de testes, e mais tarde como plataforma viável para prestação de serviços e como produto final, 

funcionará como um centro aglutinador de competências. O crescimento deste consórcio no mercado em que 

se propõe competir significará inevitavelmente o estabelecimento de novas parcerias para desenvolvimento 

de tecnologias que representarão mais-valias para a plataforma, mas que o presente consórcio não reúne 

todas as condições para desenvolver. De entre um vasto leque de exemplos, destacamos o desenvolvimento 

de health monitoring systems estruturais, tecnologia de fusão de sensores, validação e desenvolvimento de 

software crítico para os sistemas de voo, desenvolvimento e integração de novos sensores no payload, para 

diferentes cenários de missão, e o desenvolvimento de ground stations para operar o sistema em diferentes 

cenários (fixas, móveis/transportáveis, portáteis, etc.). 

Num prazo mais curto, as tecnologias de produção compósita e de moldes desenvolvidas possuem uma 

transversalidade que permite a sua aplicação a vários ramos de actividades, sendo o mais óbvio o 

aeronáutico, mas não sendo de desprezar o automóvel e o naval, entre outros sectores. 

Após a conclusão deste projecto, vários spin-offs industriais poderão ser gerados, sendo o mais imediato 

uma produção industrializada da aeronave, ou variantes da mesma. Esta produção será inicialmente 

alicerçada nos parceiros actuais do projecto, mas numa fase de crescimento rápido do mercado, esta terá de 

passar para a responsabilidade de um entidade de cariz industrial. 

A criação de laços entre a Spin.Works e o INEGI, uma entidade do SCT, permitirá o desenvolvimento de um 

produto único, alavancando a sua complementaridade em termos de área de actuação, engenharia, design 

estrutural e capacidade de gestão de projectos de envergadura por parte da Spin.Works, com o 

conhecimento de excelência na área de engenharia de produção por parte do INEGI. Esta colaboração 

contribuiu para o estabelecimento de uma parceria duradoura, de onde advieram colaborações noutros 
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projectos, nomeadamente IMPERIO UAS (desenvolvimento de uma aeronave não tripulada no âmbito do 

projecto de contrapartidas Lockheed P-3 Orion com participação do PEMAS) e NEXA (desenvolvimento de 

actuador não explosivo no âmbito de um projecto da Agência Aeroespacial Europeia). 

Desenvolveu-se um programa de investigação industrial que, devido às sinergias criadas, aumentou a 

competitividade de ambas as instituições, promovendo o conhecimento entre ambas e aumentando a sua 

capacidade industrial para a criação de novos processos e produtos, na área dos moldes e processos 

compósitos, e dos UAV’s. 

O mercado de aeronaves não tripuladas é global, com um potencial superior a 50 mil milhões de euros na 

próxima década. O desenvolvimento de tecnologia nesta área é garantia de se potenciar a possibilidade de 

exportação de produtos ou serviços, fundamental para um crescimento económico sustentável por parte da 

Spin.Works. 

O retorno obtido por parte da Spin.Works, para além da eventuais perspectivas económicas, está associado 

à materialização de um protótipo funcional, com a capacidade de demonstração de serviços a potenciais 

clientes e de venda no caso de pretenderem efectuar a operação internamente. Numa primeira fase estima-

se que o mercado principal será baseado em serviços fornecidos pela Spin.Works a clientes, sendo que 

numa segunda fase, com o aumento da experiência na operação, será possível a venda de sistemas 

completos, a operar pelo cliente.  

O retorno indirecto do projecto não é menosprezável, e está associado às tecnologias e capacidades 

desenvolvidas ao nível de materiais e processos compósitos, uma vez que estas possuem aplicabilidade 

directa noutros mercados, com particular ênfase no aeronáutico, mas também no automóvel e naval. 

Relativamente às prioridades nacionais/regionais, o actual projecto vai de encontro aos objectivos do QREN: 

 "A economia portuguesa vem observando dificuldades em se posicionar competitivamente num mercado 

internacional crescentemente concorrencial e globalizado, e de endogeneizar (traduzir em valor) as 

alterações de natureza estrutural que se vêm efectuando nos últimos anos, nomeadamente, as resultantes 

dos investimentos apoiados no âmbito da coesão e da competitividade (designadamente via fundos 

estruturais). 

Pese embora a existência de empresas portuguesas dinâmicas em muitos sectores com forte potencial de 

crescimento, o tecido empresarial é, ainda, predominantemente dominado por empresas de pequena 

dimensão essencialmente orientadas para o mercado interno e para actividades não transaccionáveis e não 

mercantis, com uma carteira de produtos e serviços pouco intensivos em tecnologia e conhecimento, com 
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dificuldades acrescidas de sobrevivência face ao aumento da concorrência (agravada com o alargamento a 

Leste da UE e com a agressividade comercial de países terceiros) e com visíveis fragilidades ao nível da 

gestão, da estratégia e da qualificação dos activos. Por outro lado, o tecido empresarial nacional evidencia 

um problema de produtividade, não tendo conseguido nos últimos 6 anos e no período de implementação do 

3.º Quadro Comunitário de Apoio a Portugal, manter a trajectória observada no período anterior de 

convergência da produtividade com a média europeia." 

O projecto proposto procura exactamente ultrapassar algumas das limitações identificadas anteriormente no 

tecido industrial português. O cariz de desenvolvimento tecnológico proposto neste projecto garantem que o 

produto a ser desenvolvido irá estar a um nível tecnológico suficiente para se impor no mercado 

internacional, não sendo tão sensível à concorrência resultante do alargamento da UE e de países terceiros. 

O produto proposto pretende posicionar-se-á desde início num patamar tecnológico elevado, esperando-se 

que, com uma estratégia apropriada de desenvolvimento continuado, a sua manutenção numa posição de 

liderança no mercado se concretize. 

Com o intuito de se dotar de uma aeronave inovadora e com capacidade de competir no mercado mundial, a 

Spin.Works apostou numa configuração inovadora, capaz de ultrapassar em termos de performance as 

aeronaves convencionais. Esta configuração apresenta, relativamente às actualmente existentes no 

mercado, maior volume de carga e menor resistência aerodinâmica. O grau de inovação desta configuração 

pode ser comprovado por recentes estudos de configurações Blended Wing Body e asas voadoras com 

particular aplicação no mercado de transporte de passageiros. A procura de novas soluções que diminuam o 

impacto ambiental da aviação comercial, através da diminuição do consumo de combustível ou de aumento 

de payload para o consumo actual fizeram com que se lançassem diversos projectos a nível internacional 

nesta área. Este género de configuração poderá servir para, no futuro, a Spin.Works se candidatar a 

projectos europeus de ID&T inseridos no FP7. 

Sob a perspectiva de processo compósito, existe também um elevado grau de inovação, dirigido à criação de 

estruturas compósitas de elevada qualidade e baixo custo. Após vários anos de utilização de materiais 

compósitos, é sem duvida na área de redução de custos de produção, com manutenção de propriedades 

estruturais elevadas, que se tem investido nos últimos anos, e onde se continuará a investir no futuro. Existe 

enorme potencial de continuidade no desenvolvimento de tecnologia nesta área enquadrado em programas 

como o "Clean Sky", promovido no FP7. 
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4.  ACTIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A conclusão do protótipo STeP UAV permitirá iniciar uma campanha de testes em vôo, obtendo-se 

valiosíssima informação para o futuro desenvolvimento operacional das aeronaves vindouras. Assim, para 

além das actividades desenvolvidas durante o Portugal Airshow de 2009, Forum do Mar 2012 na Exponor e 

Simpósio “Inovação Tecnológica e a Defesa Nacional” em 2102 onde se exibiu o airframe do protótipo SW0 

(ver Figura 41 a 47). Neste ultimo decorreram sessões técnicas (workshops) entre o INEGI, seus parceiros e 

os representantes dos três ramos das forças armadas (Marinha, Força Aérea e Exército) em que foram 

discutidos os seguintes temas: 

Sessão I – Força Aérea    

1. Engenharia Aeronáutica e KC390 

2. Estruturas de elevado desempenho 

3. Aeronaves não tripuladas 

4. Vigilância e patrulhamento. 

5. Fogos florestais 

Sessão II - Marinha 

1. Patrulhamento da costa portuguesa e zona exclusiva marítima; 

2. Veículos autónomos submarinos; 

3. Monitorização oceânica; 

4. Extensão da plataforma continental e recursos tecnológicos nacionais; 

Sessão III – Exército 

1. Energia e proteção civil (unidades móveis de energia e água potável para situações 

de catástrofe; 

2. Soldado do futuro; 

Sessão IV – Temas comuns aos três ramos  

1. Aquisições militares e mecanismos compensatórios; 

2. Manutenção e atualização tecnológica de equipamentos militares; 

3. Assessoria técnica para novas aquisições 
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5.  FOTOGRAFIAS 

 

Figura 41 – Protótipo em exposição no Portugal Airshow, em Évora 
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Figura 42 - Stand expositor 

 

 

Figura 43 - Equipa Spin.Works 
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Figura 44 - Equipa responsável pelo desenvolvimento do projecto STeP UAV. Da esquerda para a direita: João  

Silva - Técnico Laboratório de Compósitos (INEGI); Fábio Neto - Técnico Laboratório de Compósitos (INEGI); 

Pedro Mimoso – engenheiro responsável por moldes e produção (INEGI), Duarte Belo – engenheiro projectista 

(Spin.Works), João Barbosa – engenheiro de produção, processos e integração (INEGI) 
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Figura 45 - Abertura do simpósio “Inovação Tecnológica e a Defesa Nacional” 



 Relatório Final 
Code: 
Issue: 
Page: 

SPIN-STEPUAV-TN-003 
Iss.1 - Rev.0 

77 of 78 

 
 

 

This document is property of Spin.Works Lda and cannot be communicated to third parties and/or reproduced without previous written authorization. 
The contents of this document cannot be disclosed  © Spin.Works Lda. - 2014 

 

Figura 46 - Apresentação do protótipo STEP UAV ao Sr. Ministro da Defesa Nacional e Comitiva. 
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Figura 47 - Sessão Técnica I - Força Aérea 

 

 


