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DINÂMICA 
O termo dinâmica significa "forte". Em física, a 
dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o 
movimento de um corpo e as causas desse 
movimento. 
 
Os Princípios de dinâmica foram formulados por 
Galileu e Newton, porém foi Newton que os 
enunciou da forma que conhecemos hoje 
 



AERODINÂMICA 
é o estudo dos fluidos gasosos em movimento, relativo 
às suas propriedades e características, e da interação 
destes com corpos neles imersos. . 
 
Aerodinâmica  é também a par te da Física 
que estuda a  força do ar sobre os corpos sólidos em 
movimento e a dinâmica dos fluidos. 
 
George Cayley, um engenheiro inglês, é considerado o 
Pai da Aerodinâmica, foi a primeira pessoa a entender 
os princípios e forças que regem o voo. (1773 – 1857) 



Conceitos Básicos 
VELOCIDADE	  :	  
Distância	  percorrida	  por	  unidade	  de	  tempo.	  
	  
•  	  km	  /	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  	  mph	  	  	  	  (1,609	  km/h)	  
•  	  kt	  	  	  	  (1,852	  km/h)	  
	  



Conceitos Básicos 

ACELERAÇÃO:	   É	   a	   variação	   da	   velocidade	  
por	  unidade	  de	  tempo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Matema8camente	   é	   diretamente	   proporcional	   à	  
força	   aplicada	   e	   inversamente	   proporcional	   a	  
massa	  do	  corpo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aceleração	  =	  	  Força	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Massa	  



Conceitos Básicos 

MOMENTO	   ou	   TORQUE:	   	   É	   tudo	   aquilo	  
capaz	  de	  gerar	  rotação.	  	  
	  
Ex:	  Uma	  força	  aplicada	  sobre	  uma	  manivela	  
gera	  um	  momento	  ou	   torque	  que	  produz	  o	  
movimento	   de	   rotação	   em	   torno	   de	   um	  
eixo.	  



Conceitos Básicos 

MASSA:	  	  	  
Quan8dade	  de	  matéria	  con8da	  num	  corpo.	  	  
É	  invariável.	  
	  

•  Kg	  	  -‐	  quilograma	  
•  Lb	  	  -‐	  libras	  	  (0,4536	  kg)	  
	  



Conceitos Básicos 

PESO	  :	  	  	  	  É	  a	  força	  da	  gravidade.	  É	  variável.	  	  
No	  pólo	  o	  peso	  é	  maior	  do	  que	  no	  equador	  
devido	  proximidade	  com	  o	  centro	  da	  Terra.	  



Conceitos Básicos 
FORÇA:	  	  	  	  
É	  tudo	  aquilo	  capaz	  de	  produzir	  ou	  
modificar	  o	  movimento	  de	  um	  corpo.	  
	  

•  	  Klf	  	  -‐	  quilograma-‐força	  
•  	  Lbf	  -‐	  libra-‐força	  	  (0,4536	  kgf)	  



Conceitos Básicos 
TRABALHO:	   É	   o	   produto	   da	   força	   pelo	  
deslocamento.	  
	  

Ex:	  Trator	  desloca	  pedra	  com	   	  força	  de	  400	  
kgf	   por	   20	   metros	   de	   distância.	   Resultado	  
do	  trabalho	  é	  400kgf.20m=8.000kgf.m.	  



Conceitos Básicos 

POTÊNCIA:	  É	  o	  trabalho	  produzido	  por	  unidade	  de	  
tempo.	  Mul8plicamos	  a	  força	  pela	  velocidade.	  
	  
HP	  	  (Horse	  Power)	  equivale	  a	  força	  de	  76kgf	  à	  1m/s	  



Conceitos Básicos 
INÉRCIA:	   	  É	  a	  tendência	  natural	  dos	  corpos	  
permanecerem	   em	   repouso	   ou	   em	  
movimento	  re8líneo	  uniforme.	  
	  

Ex:	   Um	   trem	   parado	   não	   consegue	   a:ngir	  
instantâneamente	  a	  velocidade	  de	  100	  km/
hora	   e	   em	   movimento	   também	   não	  
consegue	  parar	  imediatamente	  devido	  a	  sua	  
inércia.	  



Conceitos Básicos 
DENSIDADE:	   	   É	   a	  massa	   por	   unidade	  
de	  volume.	  
	  

ex:	  a	  densidade	  da	  gasolina	  é	   igual	  a	  0,72	  
kg/l,	   ou	   seja,	   um	   litro	   de	   gasolina	   tem	   a	  
massa	  de	  0,72	  kg.	  



Conceitos Básicos 
VETOR:	   	  É	   toda	   grandeza	  matemá8ca	  
que	   possui	   	   intensidade,	   	   direção	   	   e	  	  
sen8do.	  
	  

ex:	  Um	  vento	  pode	  ser	  representado	  por	  um	  
vetor,	   pois	   tem	   os	   três	   requisitos.	   A	  
temperatura	  não.	  



Conceitos Básicos 

	  
•  Energia cinética 

•  Energia Potencial ou Gravitacional 

•  Energia de Pressão 

ENERGIA: Capacidade de algo realizar 
trabalho, ou seja, gerar força num 
determinado corpo, substância ou sistema 
físico. 



Conceitos Básicos 
Energia	   ciné]ca-‐	   É	   a	   energia	   con8da	   nos	   corpos	   em	  
movimento.	  Pode	  con8nuar	  em	  movimento	  mesmo	  após	  
cessar	  a	  aceleração.	  
	  
Energia	   Potencial	   ou	   Gravitacional-‐	   É	   a	   energia	   con8da	  
num	  corpo	   colocado	  em	   local	   elevado.	   Pode	  descer	   sem	  
ajuda	  do	  motor.	  
	  
Energia	   de	   Pressão-‐	   É	   a	   energia	   acumulada	   nos	   fluidos	  
sob	  pressão.	  Ar	  no	  pneu.	  



Conceitos Básicos 

FLUÍDO	  -‐	  Todo	  corpo	  que	  não	  possui	  
forma	  fixa.	  
	  

•  Líquidos	  	  -‐	  	  água,	  gasolina,	  óleo,	  etc...	  
	  
•  Gases	  	  -‐	  	  ar,	  oxigênio,	  vapor	  d’água,	  etc...	  



Conceitos Básicos 
	  As	  propriedades	  dos	  fluidos	  são:	  
•  Temperatura:	   É	   medida	   através	   de	  

termômetros	   	   que	   	   são	   graduados	   em	  
escalas	   	   	   Celsius	   (	   °C	   )	   	   ou	   Fahrenheit	  
(	  °F	  ).	  	  

•  Densidade:	   Massa	   por	   unidade	   de	  
volume	   de	   um	   gás.	   aumenta	   quando	   o	  
volume	  diminui	  

•  Pressão:	  Nível	  de	  agitação	  das	  moléculas	  



Conceitos Básicos 

Pressão	  Está]ca	  –	  	  O	  ar	  dentro	  de	  um	  pneu	  
ou	   o	   gás	   dentro	   de	   um	   bo8jão,	   exercem	  
uma	   pressão	   sobre	   as	   paredes	   do	  
recipiente.	   Isso	   é	   pressão	   está8ca,	   pois	   o	  
fluido	  está	  em	  repouso.	  
	  



Conceitos Básicos 

Pressão	  Dinâmica	  –	  É	  a	  pressão	  produzida	  
pelo	   impacto	   do	   ar	   em	   movimento	   ,	  
deixando	  	  de	  exis8r	  quando	  o	  vento	  é	  nulo.	  



Conceitos Básicos 



A ATMOSFERA 
A atmosfera terrestre é uma camada de gases que 
envolve a Terra, filtram seletivamente a radiação solar, 
e é retida pela força da gravidade. 
 
Nitrogênio (N2) 78,084%; Oxigênio (O2) 20,946%; 
Argônio (Ar) 0,9340%; Dióxido de carbono (CO2) 
0,0390%; Neônio (Ne) 0,001818%; Hélio (He) 
0,000524%; Metano (CH4); 0,000179%; Criptônio (Kr) 
0 ,000114%; H id ro gên io (H2) 0 ,000055%;  
Óxido nitroso (N2O) 0,00003%; Monóxido de carbono 
(CO) 0,00001%; Xenônio (Xe) 9x10−6%; Ozônio (O3) 
0% a 7x10−6%; Dióxido de nitrogênio (NO2) 2x10−6%, 
Iodo (I) 10−6%; Amônio (NH3) traços, Vapor de água 
(H2O) 0.40% em toda a atmosfera, normalmente entre 
1%-4% na superfície. 



AR ATMOSFÉRICO 
Composição considerada fundamental: 

 
 

•  Oxigênio……………………….……….21% 
•  Nitrogênio……………………….…….78% 
•  Restante………………………....………1% 



ATMOSFERA PADRÃO 
Atmosfera ideal ISA (ICAO standard atmosphere): 
(Nível Médio do Mar - NMM) 
 
TEMPERATURA .....................15ºC / 59ºF 
GRADIENTE TÉRMICO ...........0,65ºC/100m = 2ºC /1000pés 
PRESSÃO...............................1013,2 hPa / 29,92 Pol Hg 
DENSIDADE...........................1.225g/m³ 
AR ........................................SECO  
 
LATITUDE MÉDIA...................45º 
VELOCIDADE DO SOM............340 m/s = 1.224Km/h = 660 nós 
N˚ MACH = relação entre a Va e a velocidade do som (a) no 
momento.   

         M = Va / a 
 



ATMOSFERA PADRÃO 
ALTITUDE DE PRESSÃO: DISTÂNCIA DE UM  
PONTO NO ESPAÇO AO NÍVEL PADRÃO DE 1013,2 hPa. 
 
ALTITUDE: DISTÂNCIA DE UM PONTO NO ESPAÇO AO 
NÍVEL MÉDIO DO MAR. 
 
ALTURA: DISTÂNCIA DE UM PONTO NO ESPAÇO  
AO NÍVEL DO SOLO OU DA ÁGUA 
 
ELEVAÇÃO: DISTÂNCIA DE UM PONTO NO SOLO AO 
NÍVEL MÉDIO DO MAR. 
 
NÍVEL DE VÔO: SUPERFÍCIE ISOBÁRICA REFERENCIADA 
AO NÍVEL PADRÃO (1013,2 hPa). 
 



ATMOSFERA PADRÃO 



Princípio de Bernoulli 
Daniel Bernoulli (1700 - 1782) foi um matemático 
suíço, par ticularmente lembrado por suas 
aplicações da matemática, especialmente à 
mecânica de fluidos, e o primeiro a entender a 
pressão atmosférica em termos moleculares. 
 
Descreve o comportamento de um fluido movendo-
se ao longo de uma linha de corrente e traduz para 
os fluidos o princípio da conservação da energia. 
 



Aplicações do  
Princípio de Bernoulli 

•  Airsoft 
•  Chaminés 
•  Tubulações 
 
•  Natação 
•  Movimento de uma bola com efeito 
•  Carburador de automóvel 

•  Fluxo de fluido a partir de  
    um tanque 
•  Dispositivos de Venturi 
•  Sustentação de aviões 



PERGUNTA: A taxa de variação da velocidade com o 
tempo é denominada: 
 
a)   Inércia 

b)   Aceleração 

c)   Massa 

d)   trabalho 



Velocidades Aeronáuticas 

1- V1 (decision speed): durante a corrida para decolagem a V1 é a 
velocidade máxima para a decisão do piloto em decolar ou abortar a 
decolagem. Até a V1 é possível abortar a decolagem sem causar dano 
estrutural à aeronave. Acima da V1 a decolagem deve ser executada. V1 
dada em IAS. 
 
2- Vr (rotate speed): velocidade calculada pelo FMS da aeronave ou 
indicada em tabelas e gráficos que leva em consideração temperatura e 
umidade do ar, pressão atmosférica, peso da aeronave, altitude do 
aeródromo, componente do vento e configurações da aeronave. É a 
velocidade de rotação da aeronave. A Velocidade de Rotação também é 
dada em IAS. 
 
3- V2 (Velocidade de Subida Segura ): é a velocidade de subida segura 
para livrar obstáculos, no caso de perda de um motor, a ser atingida a 
35 pés sobre a pista, e deve ser igual ou maior que 120% da Velocidade 
de Estol na configuração de decolagem e 110% acima da Velocidade 
Mínima de Controle no ar 

VELOCIDADE	  :	  Distância	  percorrida	  por	  unidade	  de	  tempo 



Velocidades Aeronáuticas 

4- Vmbe (Velocidade Máxima para Inicio da Frenagem):  quando se 
freia uma aeronave, sua energia cinética é transformada em energia 
térmica, isto é, calor. Os freios devem ser capazes de suportar este 
calor. Para tanto existe uma velocidade específica (definida em projeto) 
em que não haverá dano à aeronave se os freios forem corretamente 
aplicados a partir dela. 
 
5- Vne (Velocidade Nunca Exceder)/MNE (Número MACH Nunca 
Exceder): é o limite de velocidade ou velocidade Mach que nunca de ser 
excedida, sob pena de desintegração estrutural da aeronave em voo. 
 
6- VStall (Velocidade de Stall): é a mínima velocidade constante de voo 
na qual aeronave possuí sustentação capaz de permitir o controle pelo 
piloto.  
 
7- Vle (Velocidade Máxima com Trem de Pouso Baixado): É a máxima 
velocidade na qual o avião pode voar com o trem de pouso abaixado. 



Velocidades Aeronáuticas 

9- Vlo (Velocidade Máxima de Operação do Trem de Pouso):  é a 
máxima velocidade na qual o trem de pouso pode ser seguramente 
recolhido e baixado. 
 
10- VRef (Velocidade de Referência): é a velocidade em que a aeronave 
deve cruzar a cabeceira da pista a uma altura de 50 pés (15 m) acima 
do solo, na aterrissagem 
 
11- Vfe (Velocidade Máxima com os Flapes Abaixados): maior 
velocidade permitida com o flap em posição abaixado.  
 



Velocidades Aeronáuticas 

1- IAS/VI (Indicated Airspeed): velocidade indicada no velocímetro 
captada pelo tubo de pitot. É a velocidade sem a correção dos erros 
de indicação, instalação ou compressibilidade.  
 
2- TAS/VA (True Airspeed): é a Velocidade Indicada corrigida para 
os erros de altitude e temperatura. Trata-se da velocidade real ou 
verdadeira. Esta velocidade é empregada nos cálculos de 
planejamento de voo e a mesma é exigida no preenchimento dos 
Planos de Voo.  
 
3- GS/VS (Ground speed): trata-se da velocidade que a aeronave 
desenvolve em relação ao solo. Esta velocidade é apresentada nos 
FMS (Flight Management System) e GPS (Global Posicioning System). A 
Velocidade GS é composta pela TAS e a componente do vento 
atuante,  



Velocidades Aeronáuticas 

4- VC/CAS (Calibrated Airspeed): trata-se da Velocidade Indicada 
corrigida para os erros de indicação e instalação do instrumento. A 
Velocidade Calibrada corrigida para os erros de altitude e 
temperatura torna-se a Velocidade Aerodinâmica.  
 
5- VB/BAS (Basic Airspeed): Velocidade indicada corrigida para os 
erros instrumentais provenientes da instalação no painel, fixação da 
linha estática, desgaste do mecanismo, atrito entre peças, etc. 
 
6- Número Mach: Trata-se da velocidade utilizada como referência 
no voo em aeronaves velozes normalmente equipadas com motores 
à reação. A velocidade do som corresponde a velocidade de 
propagação de uma onda sonora. O número “Mach” é uma unidade 
relativa que expressa a razão entre a velocidade (TAS) de um objeto 
e a velocidade do som.  M= Va/a 



Velocímetros 



PERGUNTA: O sistema pitot estático é o responsável pelo 
Correto funcionamento dos seguintes instrumentos: 
 
a)  altímetro, climb e velocimetro 
b)  climb, e horizonte artificial 
c)  Altímetro, climb, VOR 
d)  Todas as anteriores 



PERGUNTA: A minima velocidade constante de voo na 
qual a aeronave possui sustentação e o piloto tem 
controle da aeronave: 
 
a)   Vref 

b)   Va 

c)   Vstall 

d)   VMinima 
 



Lei do Movimento  
de Newton 

Sir Isaac Newton (1643 —1727)[foi um astrônomo, 
alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, 
mais reconhecido como físico e matemático. 
 
A s t r ê s l e i s d e N ew t o n , f u n d a m e n t a ra m a 
mecânica clássica. 
 
Foi considerado o cientista que causou maior impacto na 
história da ciência. 



Lei do Movimento  
de Newton 

Princípio da Inércia (1ª Lei de Newton) 
 
Todo corpo tende a permanecer em seu estado de 
repouso ou de movimento 



Lei do Movimento  
de Newton 

Princípio Fundamental da Dinâmica (2ª Lei de Newton) 
 
A força resultante que age em um ponto material é igual 
ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração 
 

FR = m.a 



Lei do Movimento  
de Newton 

Princípio da Ação e Reação (3ª Lei de Newton) 
 
Quando um corpo A exerce uma força  no corpo B, este 
exerce imediatamente uma força em A de mesmo 
módulo, mesma direção e sentido contrário 



Ação e Reação 
de Newton 



Ação e Reação 
 



Forças que atuam sobre 
um avião 

CG 



Forças que atuam sobre 
um aerofólio 

CP 



Perfil de uma asa 



Perfil de uma asa 
Uma asa é um dispositivo mecânico destinado à 
sustentação aerodinâmica.  
 
Para que uma asa produza "sustentação", ela deve ter 
um ângulo de ataque relativo ao fluxo de ar, fazendo 
com que o ar seja defletido para baixo.  



TUBO DE VENTURI 
 
O tubo de Venturi é um aparato criado por Giovanni 
Battista Venturi para medir a velocidade do escoamento e 
a vazão de um líquido incompressível através da variação 
da pressão durante a passagem deste líquido por um 
tubo de seção mais larga e depois por outro de seção 
mais estreita. Este efeito é explicado pelo princípio de 
Bernoulli e no princípio da continuidade da massa 



Objetivos específicos 
da disciplina: 

 
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

 
§  Identificar as forças atuantes sobre uma 

aeronave em voo; 



Ângulo de Ataque 
Em aviação, é um ângulo aerodinâmico e pode ser 
definido como o ângulo formado pela corda do 
aerofólio e o vento relativo ou a direção do seu 
movimento relativo ao ar. 

corda 



Ângulo de Incidência 
É o ângulo formado entre a corda média da asa e o 
eixo longitudinal do avião. Este ângulo é imutável, é 
decidido em projeto durante a fase de construção 
da aeronave. 



Ângulo de Atitude 
É o ângulo formado entre o eixo longitudinal da 
aeronave e a linha do horizonte. 
 



ÂNGULO DE 

INCIDÊNCIA 



Estol 



Formas de Aerofólios e 
tipos de Asas 



Perfil de uma Asa 
         
         



Área da Asa 
A área da Asa é representada na figura pela letra S e para 
calcularmos a área basta pegarmos a envergadura e 
multiplicar pela corda da asa então fica S=b.c 



Eficiência de uma Asa 

ASA RETANGULAR: 
 
É uma asa de baixa eficiência aerodinâmica. O 
arrasto de ponta de asa também conhecido por 
arrasto induzido, no caso da asa retangular é maior 
que em uma asa trapezoidal ou elíptica.  
A vantagem da asa retangular é a sua maior 
facilidade de construção e um menor custo de 
fabricação quando comparada as outras. 



Eficiência de uma Asa 

ASA TRAPEZOIDAL: 
 
 É uma asa de ótima eficiência aerodinâmica, pois com a 
redução gradativa da corda entre a raiz e a ponta da asa 
consegue-se uma significativa redução do arrasto 
induzido.  
 
Nesse tipo de asa o processo construtivo torna-se um 
pouco mais complexo uma vez que a corda de cada 
nervura possui uma dimensão diferente. 



Eficiência de uma Asa 

ASA ELÍPTICA: 
 
 
Representa a asa ideal, pois é a que proporciona a 
máxima eficiência aerodinâmica, porém é de difícil 
fabricação e mais cara quando comparada às outras 
formas apresentadas 



Eficiência de uma Asa 

ASA MISTA: 
 
Apresenta características tanto da asa retangular 
como da asa trapezoidal ou elíptica, esse tipo de 
forma geométrica muitas vezes representa uma 
excelente solução para se aumentar a área de asa 
na busca de uma menor velocidade de estol sem 
comprometer o arrasto induzido 



Eficiência de uma Asa 

ASA ENFLECHADA: 
 
O efeito do enflechamento é semelhante ao da 
redução do tamanho das asa e possue as seguintes 
vantagens: O avião com asas enflechadas pode se 
aproximar mais da velocidade do som com menor 
penalidade de arrasto de compressibilidade e com 
menos problema de controlabilidade;  



Enflechamento 
         
         



Eficiência de uma Asa 
DIEDRO: 
 
  



MACH CRÍTICO 



Geradores de Vórtex 



Área da Asa 

Eficiência de uma Asa 



PERGUNTA: O tipo de perfil de aerofólio mais utilizado 
na asa das aeronaves é: 
 
a)  Simétrico 
b)  Perfil padrão 
c)  Assimétrico 
d)  invertido 



Empuxo e Arrasto 
 



Empuxo e Arrasto 
 



Empuxo e Arrasto 
 



Empuxo e Arrasto 
 

POTÊNCIA INDICADA: potência bruta produzida pelo motor 
 
POTÊNCIA EFETIVA: potência eque o motor fornece à 
hélice, medida no eixo da hélice 
 
POTÊNCIA NOMINAL: potência efetiva máxima que o motor 
é capaz de desenvolver 
 
POTÊNCIA ÚTIL: potência que o grupo motopropulsor 
disponibiliza para a aeronave. Para se obter  esta potência 
deve-se levar em consideração a eficiência da hélice em 
converter a potência efetiva em tração. 
 
POTÊNCIA NECESSÁRIA: potência que a aeronave 
necessita para se manter em voo reto e nivelado. 



Empuxo e Arrasto 
 ARRASTO: 

 
O ar resiste ao movimento do avião, e esta força de 
resistência é denominada arrasto (ou atrito). Tal como a 
sustentação, há muitos fatores que afetam a magnitude 
da força de arrasto, como a forma do avião, a viscosidade 
do ar e a velocidade. 
 
A partir de um certo ângulo de ataque, resultam no 
descolamento da camada limite, gerando o fenômeno 
conhecido como estol. 



Tipos de Arrasto 
 ARRASTO PARASITA 

 
Também chamado arrasto de fricção de superfície, é 
aquele resultante da resistência imposta pelas moléculas 
de ar a qualquer objeto que se move no ar. 



Tipos de Arrasto 
 ARRASTO INDUZIDO 

 
Relacionado às par tes do avião que produzem 
sustentação, ou seja, é o produto indesejado da geração 
de sustentação. 



Winglet 
 ARRASTO INDUZIDO 

 



Tiptank 
 ARRASTO INDUZIDO 

 



PERGUNTA: O arrasto total de uma aeronave é totalmente 
Eliminado através de(a): 
 
a)  Uso de winglets 
b)  Uso de tiptanks 
c)  Não pode ser eliminado 
d)  Asas de grande alongamento 



Empuxo e Arrasto 
 EMPUXO: 

 
Para superar o arrasto, a maioria de aviões tem algum 
tipo de propulsão para gerar uma força chamada 
empuxo. A intensidade da força de empuxo depende de 
muitos fatores associados com o sistema de propulsão: 
 
•  O tipo de motor; 
•  O número de motores; 
•  O ajuste da aceleração; 
•  A hélice 
•  A velocidade. 
 





Eixos de uma Aeronave 



Eixos de uma Aeronave 



Eixos de uma Aeronave 
CENTRO DE GRAVIDADE 
 
Centro de Gravidade ou C.G. existe em qualquer objeto, é 
o que define por onde a gravidade está exercendo sua 
principal força, ou seja, é o centro de equilibrio, pois a 
gravidade exercerá por igual a sua força nesse ponto. 
 
C.G. em um avião sempre se localiza na asa principal que 
é sua fonte de sustentação, quando o avião é levantado 
por esse ponto ele deverá continuar em equilibrio, ou 
seja, horizontalmente estável. 
 
se o carregamento do avião estiver correto ele ficará 
perfeitamente nivelada quando voarmos, além disso, o 
C.G. pode passear, ele pode ir até um limite traseiro ou 
dianteiro, onde será possível ainda deixar a aeronave 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade 



Centro de Gravidade  
x  

Centro de Pressão 



Centro de Gravidade 

Estável 

Instável 

Instabilidade 
catastrófica 

Menor controlabilidade 

Maior controlabilidade 



Centro de Gravidade 



PERGUNTA: Quanto mais para frente o CG: 
 
a)  Maior será a controlabilidade 
b)  Menor será a controlabilidade 
c)  Menor será a estabilidade 
d)  Menor o braço de alavanca do estabilizador 



Estabilidade e Controle 
ESTABILIDADE  
 
É a característica de uma aeronave, que tende a fazê-la 
voar em trajetória reta e nivelada. 
 
MANEABILIDADE 
 
É a habilidade de uma aeronave, quanto à sua 
dirigibilidade ao longo de uma trajetória de vôo, para 
resistir aos esforços que lhes são impostos..  
 
CONTROLABILIDADE 
 
É a qualidade de resposta de uma aeronave ao comando 
do piloto, quando manobramos a aeronave. 
 
 



Estabilidade e Controle 

Assim, se ele levantar o nariz, o ângulo de ataque do 
estabilizador aumentará, forçando a cauda para cima. 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 

Para que um avião seja estaticamente estável, é 
necessário que ele tenha nariz pesado, ou seja, o Centro 
de Gravidade deve estar localizado à frente do Centro de 
Pressão. 



Estabilidade e Controle 

Um avião afastado da condição de equilíbrio pode 
comportar-se de três diferentes maneiras: 
 
•  Estável - O avião tende a voltar ao equilíbrio. 
 
•  Instável - O avião tende a afastar-se mais do equilíbrio. 
 
•  Indiferente - O avião continua fora do equilíbrio. 
 



Estabilidade e Controle 
ESTABILIDADE ESTÁTICA 
 
 
 
É definida como a tendência de um corpo voltar a sua 
posição de  equilíbrio  após  qualquer  distúrbio  sofrido,  
ou  seja,  se  após  uma  perturbação  sofrida existirem 
forças e momentos que tendem a trazer o corpo de volta 
a sua posição inicial, este é considerado  estaticamente  
estável. 

Estaticamente estável Estaticamente instável Estabilidade Neutra 



Estabilidade e Controle 
ESTABILIDADE DINÂMICA 
Um corpo é dinâmicamente estável quando após uma 
perturbação  sofrida  retornar  a  sua  posição  de  
equilíbrio  após  um  determinado  intervalo  de tempo e 
lá permanecer.  
 
INSTABILIDADE DINÂMICA 
Caso após ocorrer a tendência inicial da aeronave 
retornar a sua posição de equilíbrio devido a sua 
estabilidade estática, o avião passe a oscilar com 
aumento de amplitude, e sua posição de equilíbrio não 
seja mais atingida. 
 
INSTABILIDADE DINÂMICA NEUTRA 
Caso após ocorrer a tendência inicial da aeronave 
retornar a sua posição de equilíbrio devido a sua 
estabilidade estática, o avião passe a oscilar com a 
manutenção da amplitude inicial, a sua posição de 
equilíbrio não será mais atingida,  



Estabilidade e Controle 



Estabilidade e Controle 

A asa de um avião, devido ao perfil assimétrico, é 
estaticamente instável. Por exemplo, se o ângulo de 
ataque aumentar, o Centro de Pressão (CP) avançará, 
aumentando ainda mais o ângulo de ataque. 
 
. 
 
 
 
 



Estabilidade Direcional 



Estabilidade Lateral 



PERGUNTA: A estabilidade longitudinal de uma aeronave 
Ocorre em torno do seu eixo: 
 
a)  Longitudinal 
b)  Vertical 
c)  Lateral 
d)  central 



















Controles da Aeronave 
SUPERFICIES  PRIMÁRIAS 



Controles da Aeronave 



Controles da Aeronave 
GUINADA ADVERSA  
 
Por razões aerodinâmicas, o aileron defletido para baixo 
produz arrasto maior do que o aileron defletido para 
cima. Isso faz o avião guinar para a direita.  
Esse fenômeno chama-se guinada adversa, e ocorre 
sempre no sentido contrário ao do rolamento. 
 



Controles da Aeronave 
SUPERFICIES  SECUNDÁRIAS 

compensadores 



Controles da Aeronave 
SUPERFICIES  AUXILIÁRES 



PERGUNTA: A estabilidade lateral envolve o movimento 
do avião em torno do: 
 
a)  Centro de gravidade 
b)  Eixo longitudinal 
c)  Eixo lateral 
d)  Eixo vertical 



Compensadores Ajustáveis 



Compensadores Ajustáveis 



Compensadores Ajustáveis 
TRIM TAB 

O inventor norte-americano Richard Buckminster Fuller 
(1895-1983) foi o primeiro a popularizar o conceito de 
“trim tab” para a gestão de qualquer processo de 
mudança, ainda no início da década de 1970.  

Desde então, esse elemento didático também foi utilizado 
por outros gurus da administração moderna como norte-
americano Stephen Covey. O “trim tab” funciona como 
uma “alavanca fluidodinâmica” nos bordos de fuga de 
lemes e profundores em navios e aviões, diminuindo 
significativamente a força aplicada aos comandos, como 
também auxilia a diminuir tendências indesejáveis de 
mudança de direção (arfagem), durante o percurso desses 
meios de transporte. A literatura técnica traduz “trim tab” 
como “compensador de arfagem”, para o português.  



Compensadores Ajustáveis 
TRIM TAB, SERVO TAB ou SERVOCOMPENSADOR 



Compensadores não ajustáveis 



Comandos de Voo 



Comando Balanceado 



Comando Balanceado 
Balanceamento das superfícies - Algumas superfícies de 
controle são balanceadas para compensar o efeito da 
massa ou peso dessas superfícies. Esse balanceamento 
deve ser verificado principalmente após execução de um 
reparo ou pintura na superfície de comando. 



Dispositivos de 
Hipersustentação 

FLAPS 
 
Aumenta a curvatura ou arqueamento do perfil, 
aumentando dessa forma o seu coeficiente de 
sustentação. O ângulo crítico do aerofólio diminui um 
pouco, pois o flape produz uma perturbação no 
escoamento que influencia o fluxo de ar no extradorso da 
asa. Alguns dos tipos mais comuns estão mostrados 
abaixo. 



Dispositivos de 
Hipersustentação 

SLOTS 
 
O slot ou fenda é um dispositivo que aumenta o ângulo de 
ataque crítico do aerofólio. Consiste em uma fenda que 
suaviza o escoamento do fluido no extradorso da asa, 
evitando o turbilhonamento. Permite que a asa atinja 
ângulos de ataque maiores, e consequentemente maior 
sustentação. 



Dispositivos de 
Hipersustentação 

SLATS 
 
Existe um tipo especial de slot que fica recolhido durante 
o voo normal, só entrando em funcionamento quando 
necessário. Esses slots móveis são denominados slats. 
Em aeronaves de pequeno porte, os slats ficam 
estendidos por ação de molas. Quando em voo, o impacto 
do ar faz com que esses se recolham. Em aeronaves de 
grande porte, podem ser acionados separadamente pelo 
piloto através de alavancas e comandos hidráulicos. 



Dispositivos de 
Hipersustentação 



Dispositivos de 
Hipersustentação 



Dispositivos de 
Hipersustentação 



Controle da Camada Limite 



Dispositivos de Controle da 
Camada Limite 



Dispositivos de Controle da 
Camada Limite 



Dispositivos de Controle da 
Camada Limite 



Dispositivos de Controle da 
Camada Limite 



Trim Tab 



Padrão de Fluxo Supersônico 



Padrão de Fluxo Supersônico 



Padrão de Fluxo Supersônico 



Onda de Choque 



Onda de Choque 
CONSEQUÊNCIAS: 

•  Deslocamento do CP 
•  Tendência de picar (tuck under) 
•  Vibrações (buffet) 
•  Comando inoperantes ou ineficiêntes 
•  Stall de compressibilidade 
•  Diminuição da sustentação 
•  Aumento do arrasto 



Onda de Expansão 
É o efeito contrário ao da onda de choque. A onda de 
expansão aparece quando o fluxo de ar em alta 
velocidade é obrigado a expandir-se. Passando através de 
uma onda de expansão, a densidade e a pressão do ar 
diminuem bruscamente e a velocidade aumenta. 



Mach Buffet 
Da mesma maneira que os filetes de ar se descolam do 
aerofólio provocando o stall de baixa velocidade, este 
mesmo descolamento dos filetes de ar poderá ocorrer em 
altas velocidades, ocasionado pela perda de energia dos 
filetes ao passarem pela onda de choque, e ocasionando o 
descolamento dos filetes e altas vibrações (buffet). 



Mach Trim 
Números mach elevados tendem a afetar a estabilidade 
longitudinal da aeronave, e a função do sistema mach 
trim é anular esta tendência, efetuando correções através 
de comandos enviados ao estabilizador de incidência 
variável ou ao profundor. 



Asa Enflechada 

Aumento do Mach crítico 



Consequências de uma 
Asa Enflechada 

         
         



Consequências de uma 
Asa Enflechada 

        Redução de sustentação: 
 
A asa enflechada só é sensível à componente do vento 
relativo perpendicular ao bordo de ataque. Por isso ela 
produzirá menos sustentação que uma asa não 
enflechada. Os aviões com asas enflechada voam com 
ângulos de ataque maiores que a dos outros aviões. 
 
        Tendência de Passeio dos Filetes de Ar: 
 
Este tipo de passeio provoca redução de sustentação e 
aumento de arrasto, e para reduzi-lo são empregados 
wing fences ou pilões do motor. 
 
         



Consequências de uma 
Asa Enflechada 

         
         

 
        Tendência de Estol de Ponta de Asa: 
 
 
A asa enflechada provoca a tendência de pitch up. Se o 
avião estolar de ponta de asa, o CP se deslocará para 
frente, reduzindo o momento de picar do avião. 
 
        Dutch Roll: 
 
 
A solução mais barata para o Dutch Roll é o emprego do 
Yaw Damper que aumenta o efeito da deriva sem 
aumentar o peso e o arrasto. 
 
 



Exemplos de Fluxo Supersônico 



Mach Buffet 



Fenômenos da Alta Velocidade 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 

vento relativo rotacional VRR 
maior vel na ponta e zero no eixo 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Aerodinâmica do Helicóptero 



Forças que Atuam em um 
Helicóptero em voo 

VÔO PAIRADO  
    
Partida: 
 
•  um sistema de embreagem permite dar partida no 

motor sem o mesmo sofrer a carga ou inércia das pás 
do rotor.  

•  as embreagens podem ser do tipo sapatas centrífugas, 
de correias de fricção ou hidromecânicas. 

•  após a partida do motor o rotor é engrazado 
suavemente ao motor   por   intermédio   da   
embreagem.   (helicópteros   com motor a turbina não 
possuem embreagem)  

       



Forças que Atuam em um 
Helicóptero em voo 

Vôo librado:  
 
•  com o rotor engrazado ao motor, ao ser levantada a 

alavanca do passo coletivo, é aumentado o ângulo de 
ataque das pás e, consequentemente, aumentada a 
sustentação até a um ponto tal em que esta vença a 
ação da gravidade e faça com que o helicóptero se 
eleve.  



Forças que Atuam em um 
Helicóptero em voo 

 Atuação do coletivo:   
 
•  efeito conjugado com a manete para compensar a 

queda da RPM, devido ao aumento de passo. 
 
 
Compensação do torque:  

•  comando de passo das pás do R/C pelos pedais de 
acionamento do rotos 

 



Forças que Atuam em um 
Helicóptero em voo 

Compensação da deriva:  
 
•  em vôo pairado o disco e as estrelas ficam paralelas ao 

solo. A rigor, todo o conjunto estará ligeiramente 
inclinado para a esquerda a fim de compensar a deriva 
do helicóptero para a direita, deriva essa causada pela 
resultante dos momentos provocados pelo rotor 
principal e rotor de cauda (compensação do torque).  

 



Forças que Atuam em um 
Helicóptero em voo 

Compensação da deriva:  
 
•  em vôo pairado o disco e as estrelas ficam paralelas ao 

solo. A rigor, todo o conjunto estará ligeiramente 
inclinado para a esquerda a fim de compensar a deriva 
do helicóptero para a direita, deriva essa causada pela 
resultante dos momentos provocados pelo rotor 
principal e rotor de cauda (compensação do torque).  

 



Voo Horizontal 



Assimetria de Sustentação 

•  Pá que avança = VRR somada a velocidade 
aerodinâmica (+ sustentação) 

•  Pá que recua = VRR subtraída a velocidade 
aerodinâmica ( – sustentação)  

 

Compensados pela mudança cíclica de 
passo e pelo movimento de batimento. 



Ângulo de Batimento 
As pás são ligadas ao cubo do rotor pela articulação 
horizontal, a qual permite que as pás se movam no plano 
vertical, ou seja para cima ou para baixo na medida em 
que elas giram. 
 
A dissimetria de sustentação que faz as pás subirem no 
lado que avança e descerem no lado que recua, chama-se 
batimento.  



Ground Effect 

IN GROUND EFFECT (IGE) 
Menos potência necessária 

OUT GROUND EFFECT (OGE) 
Mais potência necessária 

formação do cone 



O coneamento acontece quando as pás começam a 
desenvolver sustentação e pode se acentuar quando se 
executa certas manobras que geram condições de alta ou 
baixa atração gravitacional aparente. Durante esses 
regimes de voo, as pás do rotor podem conear para cima 
ou para baixo, dependendo da situação. O coneamento 
para baixo excessivo pode causar um contato das pás 
com o cone de cauda. O maior impacto sobre a pilotagem 
que o coneamento irá causar será uma variação de 
rotação (RPM). 

Coneamento 



Auto-rotação 

Troca altitude por rotação para se manter a sustentação. 



Estol de Turbilhonamento 

Por definição, ele é a condição em voo com motor na qual 
a aeronave afunda em seu próprio fluxo induzido (ou 
Downwash). 
Se o piloto em comando permitir que a razão de descida 
exceda a velocidade do fluxo induzido, isso pode resultar 
no estabelecimento de um fluxo turbulento instável sobre 
uma grande área do disco do rotor, reduzindo a eficiência 
do s istema, a inda que com motor em pleno 
funcionamento. 



QUESTIONÁRIO 
1)  São exemplos de controle primários: 
 
a)  Leme e flap 
b)  Profundor e spoiler 
c)  Flap e spoiler 
d)  Aileron e leme 
 
 
2) São exemplos de tipos de flaps: 
 
a)  Fowler e slotted 
b)  Flap plano e split flap 
c)  Flap ventral e flap comum 
d)  Todas as anteriores 



QUESTIONÁRIO 
3) São exemplos de superfícies secundárias de voo: 
 
a)  Aileron e spoiler 
b)  Ailerons e flaps 
c)  Leme com pouca deflexão 
d)  Compensadores 

4) O leme é o responsável em controlar o movimento do 
avião em torno do seu eixo: 
 
a)  Vertical 
b)  Longitudinal 
c)  Lateral 
d)  transversal 



QUESTIONÁRIO 
5) A fim de diminuir a distância de decolagem, o piloto 
deverá optar por decolar: 
 
a)  Com vento de través 
b)  Com vento de proa 
c)  O vento não influi na distância de decolagem 
d)  Com vento de cauda 

6) Sobre a força centrípeta, é correto afirmar: 
 
a)  Diminui com o peso e a velocidade 
b)  Aumenta quando o raio da curva aumenta 
c)  Aumenta com o peso e a velocidade 
d)  Diminui apenas com o peso 



QUESTIONÁRIO 
7) São exemplos de aerofólios: 
 
a)  Asa e trem de pouso 
b)  Hélice e bequilha 
c)  Hélice e asa 
d)  Freios e spoilers 

8) A relação entre a envergadura e a largura da asa é 
denominada: 
 
a)  Diedro 
b)  Envergadura total 
c)  Área da asa 
d)  Alongamento da asa 



QUESTIONÁRIO 
9) A extremidade dianteira da asa é denominada: 
 
a)  Bordo de fuga 
b)  Bordo de ataque 
c)  Frontal 
d)  Corda 

 
10) Na atmosféra padrão (ISA) o gradiente térmico será: 
 
a)  2ºC/1000mts. 
b)  2ºC/1000ft 
c)  0,65ºC/1000ft 
d)  2ºF/1000ft 



QUESTIONÁRIO 
11) Quando e CG estiver muito atrás do limite traseiro, 
teremos no avião: 
 
a)  Tendência de picar 
b)  Tendência de voo nivelado 
c)  Tendência de rolagem 
d)  Tendência de cabrar 
 
12) Quanto mais para frente for a localização do CG: 
 
a)  Mais pesado de cauda será o avião 
b)  Maior a controlabilidade 
c)  Maior estabilidade 
d)  Menor estabilidade 



QUESTIONÁRIO 
13) O tubo de venturi é ideal para exemplificar a (o): 
 
a)  Inércia 
b)  Terceira lei de Newton 
c)  Teoria da aerodinâmica 
d)  Teoria de Bernoulli 
 

12) A taxa de variação da velocidade com o tempo é 
denominada: 
 
a)  Inércia 
b)  Aceleração 
c)  Massa 
d)  Trabalho 



QUESTIONÁRIO 
14) A parte inferior da asa é denominada: 
 
a)  Intradorso 
b)  Parte de baixo 
c)  Extradorso 
d)  Parte inferior 

15) No voo reto horizontal teremos: 
 
a)  L = T 
b)  L = M 
c)  L > D 
d)  L = W 



QUESTIONÁRIO 
16) O regime de voo cujo número fica entre 0.75 e 1.20 é 
chamado de: 
 
a)  Subsônico 
b)  Transônico 
c)  Hipersônico 
d)  Supersônico 

 
17) Os principais efeitos da onda de choque são, exceto: 
 
a)  Deslocamento do CP 
b)  Tendência de picar 
c)  Vibrações (buffet) 
d)  Diminuição do arrasto 



QUESTIONÁRIO 
18) Numa asa enflechada occore a tendência do stall se 
iniciar na(o): 
 
a)  Ponta da asa 
b)  Raiz da asa 
c)  Meio da asa 
d)  Impossível determinar 
 
19) A definição de  ângulo de batimento no helicóptero é: 
 
a)  Torção lateral das pás da asa rotativa 
b)  Articulação vertical das pás da asa rotativa 
c)  Ângulo entre a corda e e o vento relativo 
d)  Inclinação das pás para frente e para trás 



QUESTIONÁRIO 
20) A assimetria da sustentação do helicóptero será 
minimizada por: 
 
a)  Coletivo e cíclico 
b)  Coletivo e pedais 
c)  Cíclico somente 
d)  Cíclico e batimento 




