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Toros de balsa

• Nome científico:  Ochroma pyramidale
• Diâmetros de 10 cm a 40 cm
• Poucos nós
• Origens: Regiões tropicais, América

Central, Ilhas do Pacífico, Austrália.
• Crescimento muito rápido ( ≈ 6 anos )
• Secagem fácil e rápida
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Zona central 
de pouca 
qualidade

Zona maior 
densidade e mais 

resistente
Zona menor 
densidade e 

menos resistente
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Madeira escolhida da zona 
de melhor qualidade
(afastada do centro do toro)

Boa 
qualidade Peça de muito 

má qualidade

Peça má 
qualidade

Qualquer perfil que inclua 

o centro do toro (medula), 
deve ser excluído
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Medula



1 x 1 cm

Tração paralela às fibras
Balsa 142 kgf (14 MPa)

Choupo 306 Kgf (30 MPa)

Pinho bravo 867 kgf (85 MPa)

Eucalipto 1244 kgf (122 MPa)

1 x 1 cm

100 cm

Balsa 2 400 MPa

Choupo 4750 MPa

Pinho bravo 12 000 MPa

Eucalipto 14 000 MPa

Resistência à
Tração paralela às fibras

Módulo de elasticidade à flexão
Rigidez à flexão

0,5 kg

0,5 kg

0,5 kg

0,5 kg

Balsa => flecha de 18 mm

Choupo => flecha de 8,5 mm

Pinho bravo => flecha de 3,4 mm

Eucalipto => flecha de 2.5 mm

5 vezes

5 vezes

6 vezes
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1 x 1 cm

Compressão paralela às fibras

1 x 1 cm

Balsa 122 kgf (12 MPa) 

Pinho bravo 561 kgf (55 MPa)

Resistência à
Compressão paralela às fibras

Balsa 15,3 kgf (1,5 MPa)

Pinho bravo 76,5 kgf (7,5 MPa)

Resistência à
Compressão perpendicular às fibras

4,6 vezes

5 vezes

Compressão perpendicular às fibras

1 x 1 cm

Balsa 9,2 kgf (0,9 MPa)

Pinho bravo 46kgf (4,5 MPa)

Resistência à
Tração perpendicular às fibras

5 vezes

Tração perpendicular às fibras
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122 kgf (12 MPa) 

15,3 kgf (1,5 MPa)

1 x 1 cm

Compressão perpendicular às fibras

9,2 kgf (0,9 MPa)

1 x 1 cm

Tração perpendicular às fibras

1 x 1 cm

Compressão paralela às fibras

1 x 1 cm

Tração paralela às fibras

142 kgf (14 MPa)

Madeira é um material orientado
As melhores propriedades estão na direção das fibras



O empeno é um desvio à direção retilínea

Os empenos em madeiras novas é um sinal de deficiência
de corte ou tensões internas da madeira. Representam uma  
falta de qualidade

O fio diagonal também dito fio inclinado, é um desvio ou 
falta de paralelismo entre a direção das fibras da madeira 
e as arestas dos perfis cortados.
Representam um defeito gravíssimo no que diz respeito à 
resistência mecânica.fio direito 

fio diagonal 

empeno
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Massa volúmica (kg/m3)

Balsa 100 a 150 kg/m3

Pinho bravo 750 kg/m3

Balsa é 5 a 7,5 vezes
mais leve do que o pinho 

Vantagens da balsa no aeromodelismo
i) Corta-se facilmente com um x-ato
ii) Muito leve
iii) Tem poucos nós e empenos pouco acentuados
iv) Cola-se muito facilmente (cola branca, epóxi, ciano, poliuretano)

v) Permite encurvamentos significativos sem quebrar

Limitações da balsa
a. Muito má retenção e parafusos
b. Coesão transversal fraquíssima
c. Facilmente sofre deformações (mossas) por pequenos impactos
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• Á ligação de peças tem de ser reforçada com
cavilhas coladas (bons resultados com palitos 
de madeira ou pauzinhos de espetada)

Não

Não Sim
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• Se as espessuras forem  elevadas 
ou a curvatura acentuada, cortar entalhes



• Amolecer a madeira  na zona a dobrar 
com água durante uma ou duas horas



• Amolecer a madeira  na zona a dobrar 
com água durante uma ou duas horas



• Dobrar  um pouco mais do que a curva desejada
e condicionar mecanicamente até completa secagem (≈ 1 dia)
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• Depois de concluída a dobragem e completada a secagem,
colar na superfície côncava uma folha de papel grosso 
ou cartão embebido em resina epoxídica
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• Depron de 3 mm é uma boa solução 
com cola adequada, (por exemplo epoxídica , 
ou de contacto sem solvente)
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• Fuselagem muito leve e resistente
(adequada apenas para modelos elétricos)



Tendo em conta o que foi dito, na compra de balsa devemos seguir
pelo menos estes critérios, escolhendo de acordo com as nossas
necessidades:

1 – Verificar se a madeira está empenada (vista de topo)

2 – Verificar e evitar as ripas com desvios de fio ou fio diagonal

3 – Verificar manualmente a rigidez, avaliando a sua oposição a 
uma ligeira dobragem  (a balsa deve mostrar boa elasticidade) 

4 – Avaliar manualmente o peso relativo de várias peças 
disponíveis, pois a densidade tem boa relação com a resistência.

5 - Verificar o desenho das camadas de crescimento, evitando
peças do centro do toro (anéis de crescimento completos)



Depron é um material derivado do petróleo, quimicamente trata-se de
poliestireno extrudido (XPS).
Começou por ser usado para embalagens de alimentos a serem conservados 
no frio.
Atualmente as placas de depron são muito utilizadas nas construções de 
aeromodelismo.
O depron tem vantagem sobre a chamada (esferovite), quimicamente 
semelhante, poliestireno expandido (EPS).
O depron, um pouco menos leve do que a esferovite, tem melhor resistência, 
boa estabilidade dimensional.
Em forma de placas finas, fácil de cortar, lixar, colar e até sendo possível 
dobrar pelo calor.
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O depron (poliestireno extrudido XPS) apresenta-se com densidades 
diferentes, entre 38 kg/m³ e até 47 kg/m³
(Existe no mercado do aeromodelismo em placas de espessuras 3 e 6 mm)

Comparativamente , a esferovite (poliestireno expandido EPS) tem 
densidades mais baixas do que o depron, entre 10 kg/m³ e 25 kg/m³

Elapor (polipropileno expandido EPP). EPP é também um material 
plástico muito usado em aeromodelos, mas por ser difícil de cortar e 
lixar, só os grandes fabricantes o utilizam para modelos produzidos 
por moldagem.

Massa volúmica (kg/m3)

Nota: Existe no mercado um material com características idênticas ao 
depron vendido nas lojas de aeromodelismo, mas com um preço 4 vezes
menor, que é comercializado nas lojas de produtos para artes, com o nome
de espuma k-line. Existe em placas de espessuras de 2, 3, e 5mm.



O depron, ou a equivalente espuma k-line, apesar da sua leveza, 
apresentam uma resistência à compressão, tração, e também à 
flexão interessantes.
Para superar as limitações de resistência é muito favorável a 
combinação das estruturas em balsa, e depois com o forro em 
depron ou espuma k-line de espessuras 2 mm ou 3mm.

Espessuras mais elevadas como 5 ou 6 mm são muito vantajosas 
para alguns componentes dos aeromodelos, como sejam as 
nervuras das asas, e os lemes de direção e profundidade de 
modelos elétricos até pouco mais de 1,5 kg.

Resistência
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i. Corta-se muito bem com x-ato, e também com um fio 
metálico quente, o que permite seguir contornos curvos e 
complexos com grande precisão e boa qualidade; 

ii. Cola-se com vários tipos de colas, epoxídicas, cola de 
contacto sem solvente, cola termofusível, ciano especial para 
poliestireno;

iii. Consegue-se dobrar a frio, desde que a face exterior (da 
convexidade) tenha colada sobre si uma película plástica 
resistente, ou papel, que não permitam a tração dessa 
superfície;

iv. Dobra-se ou molda-se razoavelmente bem, com um 
aquecimento adequado de pistola de ar quente.

Algumas técnicas de aplicação do depron
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Corte de nervuras de depron com fio quente (1)

Nota (1): Fio de níquel (ex. corda de viola), 
corrente contínua de 12V e pelo menos 2 A.

Nervuras 
em Depron
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Dobragem do depron

Antes da dobragem foi 
colada na superfície 
externa uma película 

plástica

Nota: Para espessuras superiores a 3 mm
a dobragem deve ser feita com ajuda
de calor, através de soprador de ar
quente (ex. secador de cabelo)
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Longarinas balsa – (balsa-balsa com cola branca; Balsa depron com cola epoxídica)
Nervuras em depron 6 mm – colagem com cola epoxídica
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Interior de asa pronta a ser fechada – cola UHU POR

José A. Santos



José A. Santos





Colagem de madeiras 
Balsa-balsa

Ligação 
muito forte

Ligação fraca

Tipo de cola

Epóxi (dois componentes)

Cola branca 
(PVA poliacetato de vinilo)

Cianoacrilato

Cola termofusível

Cola de contacto
(policloropreno)

Devido à fraca coesão 
transversal da balsa, mesmo 
uma boa colagem corre o 
risco de abrir pela madeira
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Colagem
Balsa-depron

Ligação 
muito forte

Ligação média

Tipo de cola

Epóxi (dois componentes)

Cianoacrilato (*)

Cola de contacto - POR
(para depron / esferovite)

Cola branca 
(PVA poliacetato de vinilo)

Cola termofusível

Depron

Antes de aplicação em peças 
de responsabilidade, 
experimentar em pequenos 
restos dos trabalhos em curso
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(*) Verificar compatibilidade



Ligações
Cavilhas de madeira

Ligação 

Tipo de cola

Epóxi (dois componentes)

Cola branca 
(PVA poliacetato de vinilo)

MDI (Di-isocianato)

Madeira – madeira
Cavilhas de madeira
Muito boa ligação

Parafuso comprido
Ligação fraca, mas
quanto mais comprido 
melhor

Madeira 
– metal / 
plástico
Boa ligação

Parafuso curto
Ligação muito fraca, 
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Fraco



Exemplos

Colagem de estabilizador vertical 
em depron. Uso auxiliar de cavilhas

Colagem de leme 
Vertical em depron. 
Uso auxiliar de 
barras de balsa

Ligação desmontável 
de montante de asa

Colagem de dois 
perfis em ângulo.
Uso auxiliar de 
cavilha
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Dobradiça de aileron 
desmontável 




