
Prof. RICARDO VOLPE 



Sonho dos antigos egípcios e gregos, que representavam 
alguns de seus deuses por figuras aladas, e passando por 
sobre o vulto de estudiosos do problema, como Leonardo da 
Vinci, que no século XV construiu um modelo de avião em 
forma de pássaro, o que teria sido o projeto do primeiro 
planador, pode-se localizar o início da aviação nas 
experiências de alguns pioneiros que, desde os últimos anos 
do século XIX, tentaram o voo de aparelhos então 
denominados mais pesados do que o ar, os AERÓDINOS, 
para diferenciá-los dos balões, cheios de gases, mais leves 
do que o ar, os AERÓSTATOS. 



Os AERÓSTATOS baseavam seu voo no princípio de 
Arquimedes: “ Todo corpo submerso em um fluido em 
equilíbrio recebe um empuxo de baixo para cima igual ao 
peso do fluído deslocado. 



Aeróstato: Aeronaves mais leves que o ar  



Designação genérica de aeronaves mais pesadas que o ar. 









Superfície  
de comando 



Estrutura tubular: formada por tubos de aço soldados, cabos de 
aço para suportar esforços de tração e recoberta com tela.  



Estrutura monocoque: formato aerodinâmico dado pelas cavernas 
que suportam os esforços junto com o revestimento. 



Estrutura semi-monocoque: formada por cavernas, longarinas e 
revestimento que resistem aos esforços. Mais utilizada na aviação. 



Classificam-se em dois grupos: 
 
1.  Litoplanos: realizam pouso exclusivamente no solo 

2.  Hidroplanos: Operam na agua sendo: 

a.  Hidroavião: pouso exclusivamente na água utilizando 
flutuadores, sem contato da fuselagem com a água; 

b.  Aerobote: pouso exclusivamente na água utilizando 
flutuadores nas asas e a fuselagem em contato com a água; 

c.  Anfíbio: operam na água ou solo, recolhendo o trem de pouso 
para operarem na água. 



Apoiar, amortecer, frear e controlar o avião no solo 

convencional 

triciclo 



Fixo: Não permite retrair  o conjunto.  



Retrátil: permite retrair todo conjunto, deixando visíveis rodas e 
partes da estrutura. 



Escamoteável: semelhante ao retrátil porém, movimenta 
carenagens e comportas escondendo todo o conjunto. 



Estabilizador horizontal: Se opõe a tendência de levantar 
a baixar a cauda.  



Estabilizador vertical: Se opõe a tendência de de guinada 
(desvio para esquerda ou direto do nariz do avião) 



Revestimento 











Superfícies Primárias 



Superfícies Secundárias 



arfagem ou tangagem guinada Rolagem ou bancagem 



(CG) 











FIXOS, COMANDÁVEIS E AUTOMÁTICOS 



FIXOS, COMANDÁVEIS E AUTOMÁTICOS 

Combustível gasolina de aviação 



Propulsão a jato: Combustivel querosene 

(2) (4) 



Propulsão Turbo-Fan 

Pequenas massas de ar a altas velocidades 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(3) 

1- Duto de admissão 
2- Compressor 
3- Camara de combustão 
4- Turbina 
5- Duto escapamento 



Propulsão turbo-hélice 

Grandes massas de ar a baixas velocidades 



Motor a reação: terceira lei de Newton – “toda ação corresponde 
uma reação de mesma intensidade, direção e em sentido contrário. 







1- IAS/VI (Indicated Airspeed): velocidade indicada no velocímetro 
captada pelo tubo de pitot.  
 
2- TAS/VA (True Airspeed): é a Velocidade Indicada corrigida para 
os erros de altitude e temperatura.  
 
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).  
 
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 
 



Subsônico: Todas as suas partes abaixo da velocidade do som; 
 
Transônico: Certas partes do avião registram passagens acima 
da velocidade do som;  
 
Supersônico: Atinge velocidade superiores às do som 

M 0,75 

M 0,78 
M 0,85 

M 1,0 
M 1,2 















Luz anti-colisão 



ESCOLA DE AVIAÇÃO CONGONHAS 


