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Htí em todo brasileiro, no seu consagrado amor
à aviação, no exemplo dos primeiros percursores
que, desde Santos Dumont, deram a nossa Pátria o
primado das descobertas aéreas, uma como predestinação para a glória dos domínios dos céus, porque os que se dedicam à navegação aérea, fazem
voto prévio de audácia, desprendimento e renúncia, em holocausto aos supremos interesses do
Brasil.
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GETULIO VARGAS

í.ste livro e uto grands serviço prestado ã Juventude
i.'

Xo momento.era que a aviação ae revela a grands arma,

na orte bélica, e um doe oaioreg fatores de progresso, na grandeza
de eéeulo, é preciso desenvolver-se, na mocidade de hoje, a mentalidade aeronáutica, para a formação de pilotos en bem das geragõea

.
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"AB2 da Aviação" vai enrlqaoser a literatura
ea que, felizmente, já se está fazendo sobre o assunto.

OMEM INVEJA OS PÁSSAROS
Meus amigos, desde a antigüidade, um dos maiores
sonhos do homem é voar. Já nos tempos remotos invevejava ele os pássaros, e vocês certamente ouviram falar em Ikaros, que desejando imitar o vôo das aves,
pagou com a vida a sua audácia. Entre este primeiro ensaio do vôo humano, passou-se um espaço de centenas
de anos, até que o homem chegou, evoluindo, a atingir o seu ideal, inventando o avião.
Todos vocês sabem que foi o grande brasileiro
Santos Dumont quem voou pelo primeira vez, com um
aparelho "mais pesado do que o ar".
Que coisa deliciosa passear pelo ar! E que mundo
maravilhoso se vê, num abrir e fechar de olhos, passeando pelos ares!
Mas, eu não sei se vocês não terão dificuldade em
descrever este aparelho que proporciona tão agradável e útil meio meio de locomoção. Provavelmente vocês
já tiveram a oportunidade de ver um avião bem de perto, num campo de aviação; mas, além do nome com que

— 11 —

foi o avião batizado, e da cor, vocês só se lembram de
que ele tem asas, rodas, hélice e a cabine de pilotagem.
Este avião que hoje parece a vocês uma coisa tão simples, deu antigamente muita dor de cabeça para se conseguir que "o mais pesado que o ar" levantasse vôo.
Mas, como será, na verdade, que uma coisa tão pesada
(pois o avião de hoje é uma construção bem sólida, feito
em grande parte de metais) consegue levantar-se e
manter-se no ar? >
A LUTA CONTRA A GRAVIDADE TERRESTRE
O segredo do vôo era inventar um meio que permitisse vencer a força que chamamos a GRAVITAÇÃO
TERRESTRE.
Se fosse possivel descobrir uma forma milagrosa
para fazer desaparecer esta gravitação terrestre, o vôo
seria um caso de solução simples. Poderíamos manternos no ar sem qualquer dificuldade.
Mas como ninguém até hoje descobriu esta receita, tornou-se necessário pensar em combater esta força
com um outro meio que não fosse o milagre.
Eu estou aqui para ajudar vocês a desvendar este
segredo. Para desvendá-lo vamos fazer uma experiência que logo nos ensinará como isso acontece. Vamos
tomar duas folhas de papel do mesmo tamanho e da
mesma qualidade. De uma delas façamos uma bolinha,
amarrotando-a; deixaremos a outra intacta. Depois, segurando uma em cada mão, façamos cair ao mesmo
tempo e da mesma altura.

E que veremos? Que a folha intacta levará mais
tempo a cair; que a folha amarrotada atingirá o chão
mais depressa.
Por que isto? Se o peso das duas folhas fosse diferente, vocês compreenderiam imediatamente a razão.
Mas, aqui temos dois objetos que teem o mesmo peso,
cuja forma apenas modificamos, diminuindo a superfície de uma, e deixando intacta a outra; e é nesta modificação que se explica porque a folha amarrotada caiu
mais depressa que a outra, que levou 5 a 6 vezes mais
de tempo para chegar ao chão. Está desvendado o segredo; o que atrazou a queda da folha intacta foi a resistência do ar. Esta resistência do ar permanece, seja
o objeto que se movimenta, ou seja o movimento do próprio ar contra o objeto imóvel.
Para provar isso, basta que vocês se lembrem de que,
quando passeiam de automóvel a certa velocidade, e estendem o braço para fora, sentem a pressão no braço; e
que, da mesma forma, quanto mais forte sopra o vento,
se estenderem o braço para fora da janela, sentem a
mesma pressão. E esta pressão nada mais é que a resistência do ar.
Esta resistência cresce em conformidade com a superfície do objeto. Por isso, a bolinha de papel caiu mais
depressa, porque a superfície era menor do que a da
folha intacta.
Desta experiência, meus amigos, tiramos duas conclusões: a primeira, que vocês já conhecem, prova que
o peso influe na rapidez da queda; e a outra prova que a
superfície do objeto é que diminue esta velocidade. Te-
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taos, portanto, duas condições preliminares para que o
avião possa se manter no ar: que seja leve, e que tenha
a maior superfície possivel. Por esta razão o avião tem
asas.
A RESISTÊNCIA DO AR DESEMPENHA O
SEU PAPEL
Mas, a função do avião é outra, e não a de cair de
cima para o solo: é a de movimentar-se de um lugar para
outro; é de voar. E, para este movimento do vôo, é
ainda a resistência do ar que exerce um papel, que, para
vocês melhor compreenderem, procurarei explicar numa outra experiência. Ao
invés de folha de papel, vamos tomar o
fundo de uma caixa de papelão. Se o deixarmos cair com a superficie paralela
com o chão, ele cairá relativamente devagar, e isto é devido à resistência do ar,
(Fig.1)
que atua no sentido perpendicular da
superfície (Fig. 1). Para esclarecer bem este movimento, vamos marcar a descida com a flecha de traço cheio
e a resistência do ar com uma
flecha de traço pontilhado.
Agora, tomando o mesmo papelão, vamos movimentá-lo da direita para a esquerda
(Fig. 2). Se aumentamos a velocidade desse movimento, veremos que o papelão se dobrará
(Fig. 2)
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para trás; o que é efeito da resistência do ar. Agora, vamos dar ao papelão uma posição ENTRE horizontal e
vertical; e, nessa posição, movimentar para a direita
em sentido horizontal (Fig. 3). É esta posição que tem
as asas do avião, onde a superfície "faz um ângulo",
como se costuma dizer, com a direção do movimento
A resistência do ar atua na superfície perpendicularmente (como indica a linha pontilhada), o que
dá ao aparelho a tendência de subir (no sentido da flecha de traço cheio). E essa tendência de subida será
maior, se a velocidade crescer.
Vamos, portanto adicionar mais esta regra para
o que já sabemos do avião: o
avião tem um certo peso, e,
para que este peso possa se
manter no ar, é preciso que
seja sustentado por certa superfície (a asa), e que esta superfície se desloque rapidamente, fazendo um ângulo
com a direção do movimento.
(Fig. 3)
Ê PRECISO FORÇA
Agora, vamos refletir um pouco: para movimentar o papelão, tivemos que dispender uma certa força,
porque nada se movimenta sem ser impelido por uma
energia propulsora. Se vocês jogam com seus amigos,
aquele que atirou a pedra mais longe, dispendeu a maior
força; e é por isso que ganhou. Se não existisse a resistência do ar, ele teria jogado a pedra muito mais longe,
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Bem vêem vocês que a resistência do ar, que ã Natureza criou, é uma força que se opõe à outra, e que isso
é uma lei sabiamente feita. Porque, se não houvesse a
resistência de ar que se opõe à gravidade terrestre, um
pingo dágua que caisse de algumas centenas de metros
de altura, seria capaz até de nos matar. O seu companheiro, para atirar a pedra, teve que dispender de uma
certa força num determinado sentido.
Eu vou dizer, agora, a vocês que, para movimentar
qualquer objeto, é preciso força. Assim, quando vocês
andam ou correm, dispendem de uma força, e esta força
é maior se vocês teem que vencer maior resistência do
ar. Vovês serão capazes de correr melhor, se tiverem
que correr contra um vento forte? Não. Ao contrário,
vocês teem que dispensar maior força, porque a resistência do ar aumentou.
Mas, como é, então? É preciso vencer a resistência do ar? Vocês vão pensar que estou troçando, porque,
há pouco, eu lhes disse que, graças a essa resistência é
que um avião consegue manter-se no ar, e, agora, estou
me contradizendo, com o ter dito que é preciso vencer
esta resistência?
Pois, é isso mesmo; a resistência do ar tem um duplo papel: ela sustenta o avião, mas também "freia" o
seu movimento.
Isso parece um tanto complicado, mas, na realidade, é fácil de compreender.
Se vocês repararem bem na figura 3, constatarão
que aquela força invisivel, que dissemos ser a resistência do ar, está atuando no sentido da flecha pontilhada;

e que, se fosse somente esta força a atuar na asa, esta subiria, mas... para trás. Para que saibam que isso é verdade, lembrem-se de que, quando seguram um papagaio
de papel e o vento sopra, vocês sentem na mão uma força que é a resistência do ar, pois eu já lhes disse que a
resistência do ar permanece, seja porque o objeto se
movimenta, ou seja porque o próprio ar se movimenta
contra o objeto. O papagaio tem tendência de subir,
mas, para trás, não é?
Mas, que avião seria esse que andaria para trás?
Torna-se, portanto, indispensável uma outra força, que
equilibre esta anomalia, e isso é feito no avião com um
grupo de motor-hélice, que atua no sentido desejado,
isto é, para a frente.
Já então sabemos ainda mais um pouco: o avião
tem um motor com a hélice, que desloca a asa com uma
certa velocidade pelo ar; a asa vai sofrer o efeito de uma
força, que tem uma ação benfazeja, que sustenta o avião,
e uma outra nociva, que "frei§" o movimento.
O COMPLEMENTO

INDISPENSÁVEL

Mas, asa com motor e hélice ainda não é um avião;
é preciso completá-lo com outras coisas mais: fuselagem, rodas, aparelhos de direção, etc., etc., tudo indispensável para o perfeito funcionamento do aparelho,
mas que nada trazem para melhorar a situação do
avião no ar. Ao contrário, aumentam somente o seu
peso. Por isso, já que sabemos que é o motor que tem
que vencer a ação retardativa da resistência do ar,- é
preciso uma força suplementar do motor para poder
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manter este peso. Agora que já sabemos, a respeito,
alguma coisa, vamos repetir tudo que é do nosso conhecimento.
Dissemos que, quanto maior a superfície, melhor
se manterá o avião no ar. E que, quanto maior a superfície, mais força tem que ser dispendida para movimentá-lo. E também, quanto maior a velocidade desenvolvida, melhor ele se manterá no ar.
Agora só precisamos ajuntar que, para se obter
grande velocidade, mais força temos que empregar.
Esta velocidade é, pois, absolutamente necessária,
porque ela é a criadora da sustentação do avião, por
meio da superfície das asas.

. 4)

PARTES DE SUSTENTAÇÃO
Como vemos, as asas são de grande importância
no avião e, por essa razão, vamos ocupar-nos mais detalhadamente delas.
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Naturalmente vocês pensam que a asa do avião é
reta, mas, já os primeiros construtores aeronáuticos fizeram-na um pouco curvas, inspirados que foram no
formato da asa dos pássaros. (Fig. 4) Constataram que
o "perfil" das asas dos pássaros varia, e é da seguinte
forma: a parte superior é sempre curva. A inferior ou
é reta ou curva; e esta acompanha às vezes a curva superior, ou é em sentido contrário. A linha que penetra
no ar é sempre arredondada, e a asa termina delgadamente .

(Fig. 4)

Mas, eu disse que a asa tem "perfil". E que vem a
ser isso? É simples. Se vocês cortarem uma banana e
tomarem a rodela, obterão o perfil da banana. Vamos
imaginar um corte assim numa asa de avião, e obteremos o seu "perfil".
Vofiês já "sabem que a asa em movimento no ar
tem duas propriedades principais: a primeira, útil, que
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é de sustentação, e a outra, prejudicial, que "freina".
Apoiando-se nestas duas constatações, procuraram os
engenheiros construir o "perfil" das asas, que tivesse
muito da primeira propriedade, isto é, da sustentação,
e o menos possivel da outra, que .freina".
Dissemos que o avião deve ser leve e, portanto, todo
o material empregado em sua construção deve ter pouco peso. A forma da construção pôde ajudar muito nesse sentido. Assim, em vez de fazerem uma asa compacta, pesada, os engenheiros idealizaram o seguinte: em
duas barras paralelas, chamadas longarinas, foi ideado
um sistema de juxtaposição de pequenos pedaços de
madeira ou material mais sólido, porém, leve, solidamente fixados àquelas; estes pedaços de madeira, que
não são nada mais
nem menos que o
perfil da asa (as
rodelas da banana) e tomaram o
nome de nervuras.
Nas extremi(Fig. 5)
dades das nervuras colocaram duas barras; àquela por onde a asa penetra no ar, chamaram de bordo de ataque; à outra, de bordo de fuga. Uma vez toda esta armação feita, cobremna com uma tela, e, assim obtiveram uma asa que correspondeu às exigências. (Fig. 5) A asa é uma importante
peça do avião, pois é ela que produz a sustentação! Mas
como se produz esta sustentação no espaço?
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AINDA A RESISTÊNCIA
Nos laboratórios de aeronavegação, faz-se uma experiência muito curiosa, que nos explicará alguma coisa:
enfumaçam o ar para melhor poder observar o que ocorre, quando a asa passa em velocidade. Vocês podem fazer uma experiência igual com o recorte de papelão.
Constatarão que a fumaça se comprime diante do papelão e que se dispersa atrás, cm redemoinhos. É o que
se dá com o ar. (Fig. 6)
A asa, penetrando no ar, com grande velocidade,
comprime-o e recebe uma pressão na parte inferior,
que vamos chamar o "ventre da asa". Neste caso, será
suficiente estudar somente a forma do ventre da asa, e
não dar importância
ao resto? Não! Não
é assim. A pressão
sobre o ventre realmente existe; mas,
os longos estudos
; permitiram observar que a parte superior da asa, que
chamaremos "o dorso da asa", desempenha também um papel importante, pois
(Fig. 6)
ela é, por assim dizer, "sugada" com vigor muito maior (sofre uma depressão) do que é a pressão no ventre da asa; e esta de~
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pressão é maior ou menor conforme a construção do
seu perfil.
Mas, ainda uma coisa foi observada: que o bordo
de ataque não é um simples semi-círculo, e, sim, uma
curva que precisa de ser também objeto de estudos. De
tudo isso vocês podem avaliar a importância do perfil da asa. A qualidade do avião é intimamente ligada à
execução de um bom perfil, pois não podemos esquecer que, além da boa qualidade de sustentação, ternos
que alimentar, o mais possivel, a parte negativa da
asa, que freina o avião. A respeito, falaremos um pouco mais adiante.
A asa é a superfície que tem a função de sustentar
o 'peso do avião no ar. Mas, para que se possa conseguir
isso, é preciso que esta superficíe faça um certo ângulo
com a direção do movimento, e mantenha uma certa
velocidade. Digamos isso em linguagem um pouco mais
científica: o peso sustentado é proporcional à superfície, à sustentação e à velocidade.
Vejamos as coisas mais de perto: o peso é sempra
ou quasi sempre o mesmo; varia muito lentamente com
a consumação do combustível. A superfície é sempre
a mesma. Se a sustentação ficasse também a mesma,
teria também uma certa velocidade e uma só que conviria para manter o peso do avião no ar, em vôo horizontal. Toda vez que a velocidade aumentasse, aumentaria também a capacidade de sustentação, que seria superior ao peso do avião, e este subiria. Em caso
contrário, porém, o avião cairia e, com a queda, recuperaria a velocidade para poder manter-se.
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O SEGREDO DE UM ÂNGULO
Se tudo fosse assim, seria uma coisa muito simples;
mas, na realidade, as coisas se passam um pouco diferente, e é preciso vocês prestarem toda a atenção, para
compreender bem. Como foi dito, a superfície tem que
fazer um certo ângulo com a direção do movimento,
movimento que chamaremos de "trajetória", e que,
por enquanto, é dirigida no sentido do eixc do motor.
Se o avião voar, não importa em que direção f^g. 7),

(Fig. 7)

o ângulo será sempre o mesmo. A asa é fixada no avião
tiuma posição determinada, e o motor também. Existe,
portanto, um ângulo de construção, que também se
chama "ângulo de incidência".
A trajetória, porém, não precisa seguir o eixo de
tração da hélice. Se imaginarmos um caso destes, vê-
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mos que a asa produzirá ângulos de ataque, que diferirão do ânf ulo de construção. É isso o que na realidade
se dá; o ângulo de ataque — que é o ângulo feito pelo
perfil da asa com a direção do vôo horizontal — pôde
aumentar ou diminuir. E, neste caso, vocês podem deduzir que a sustentação e o "freino" variam também
Vamos observar
uma asa (Fig. 8) que
se movimenta na trajetória, fazendo com ela
um ângulo de 3 graus; a
força produzida por
este movimento de asa
corresponde a AB. Perpendicularmente para
a trajetória em ponto A
vamos desenhar: a "sustentação" seja AC e, pa(Fig 8)
ralelamente com a trajetória, o freino, ou seja AD. Agora, vamos aumentar o
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i
ângulo de ataque até 15 graus; poderemos constatar
(Fig. 9), que AB aumentou, mas, também, que se deitou mais para trás, e que também aumentou AD, o que
quer dizer: sustentação aumenta proporcionalmente o
í reino.

fS'

(Fig. 9)

ti-ajetorizt
.(Fig. 10)
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Se aumentamos o ângulo de ataque até 25 graus
(Fig. 10) por exemplo, vocês poderão constatar que o
ÁB diminuiu, mas que o AD aumentou. Portanto, podemos concluir que não há interesse em utilizar-se destes ângulos, mesmo porque está tecnicamente provado
que os mesmos não devem ultrapassar 15 graus. Se fizéssemos um ângulo de ataque que teria alguns graus
abaixo da trajetória, poderíamos constatar que não teria sustentação, mas que existiria f reino, e a asa seria puxada para a terra. Avaliem o que poderia ser um avião

a resistência do ar cresce e o ventre da asa com o bordo
de ataque formam urna corrente de ar que não atua no
dorso da asa; forma-se uma zona de turbilhões de filetes de ar que f reinam a asa. Não é coisa difícil de compreender: que se o ângulo é maior, também é maior a
superfície frontal que a asa apresenta no ar; e também
que o freino crosce.
O que é a superfície frontal vocês poderão compreender fàc!lmente, se projetarem uma sombra na parede
em ângulos diferentes. (Fi&. 11) Isso lhes explicará
tarnbem porque o freilo cresce.

~'K

(Fig. 12)

Como vocês viram, a sustentação e o freino variam.
Porque assim acontece, pode-se bem explicar. Vocês podem imaginar que a asa não só se apoia em ar, mas
que ela sofre também uma depressão; é "sugada" pelo
ar no qual se movimenta. Assim, nos grandes ângulos,

De tudo isso que disse acima, o que mais importa
é que vocês se lembrem que os ângulos de ataque utilisáveis para o perfil da asa que pensamos, são de alguns
pequenos graus negativos a 15 graus positivos; mas não
vamos nos esquecer que a potência da sustentação e do
freino varia com o perfil da asa, e por aqui vocês podem
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avaliar a importância que representa o exato conhecimento desses valores para um construtor de aviões.
Aprendemos agora que a velocidade e também a
sustentação podem variar, conforme o desejo do piloto;
assim, o avião se torna submisso, pois pode, por exemplo, evoluir numa determinada altura, diminuindo a

(Fig. 13)

velocidade, com a condição de aumentar o ângulo de
ataque; e, ao contrário, aumentando a velocidade, diminuir o ângulo de ataque.
Portanto, vamos lembrar-nos que o ângulo de ataque pode variar à vontade do piloto, mas isso, naturalmente, tem limites; e que a sustentação e o freino variam com o ângulo de ataques.

AS FORÇAS

INVISÍVEIS

Dissemos que uma força atua na asa; e, para a nossa melhor compreensão desenhamo-la com uma flecha
pontilhada; agora, porém, vocês precisam saber que o
ponto em que aplicamos esta força não está em um
lugar constante. É justamente isso o que quero lhes
explicar.
Naturalmente, esta força atua na asa inteira; mas
vamos concentrá-la num ponto como resultado final de
todos os centímetros quadrados. Esta força é, portanto,
uma soma de pequenas forças que são exercidas sobre
a asa.
É possível somar estas forças, mas com uma condição: que o ponto em que vamos representá-las seja bem
aplicado.
Se um objeto cai, todas as moléculas desse objeto,
todos os seus elementos em suma, são atraídos para o
chão. É a soma desses efeitos elementares da queda que
dá o peso do objeto. Mas, existe um ponto onde podemos considerar concentradas todas as ações do peso, que
é o centro da gravidade; e isso é tão certo que, se nos opuséssemos ao peso, suspendendo-o nesse ponto, ele ficaria em equilíbrio. Existe, portanto, para cada objeto,
um ponto de aplicação para o peso.
Temos assim o direito de representar a ação do peso
por uma força, aplicada no centro de gravidade do objeto. Do mesmo modo, temos o direito de representar
todas as forças chamadas "resultantes" com a condição
de aplicar esta força convenientemente. Em vez de nos
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interessarmos pela asa inteira, vamos nos ocupar somente do seu perfil.
A experiência indica onde se encontra o ponto de
aplicação da sustentação, mas este ponto, ou "o centro
da pressão" se modifica conforme o ângulo que faz a
asa com a direção
do movimento. Por
exemplo: a 4 graus
negativos (Fig. 12)
_
encontra-se na me-&—~——•
tade do perfil; levancando a asa, o centro da pressão vai
avançando até 12 ou
15 graus, conforme
o perfil, mas depois
recua (Fig. 13). Isto
é muito importante
(Fig. 14)
para o equilíbrio do
aparelho.
Vocês poderão, portanto, avaliar essa importância
com este exemplo: Um avião voa calmamente em direção horizontal, tendo pequenos ventos contrários à trajetória, no sentido da flecha (Fig. 14), cujo ângulo é a.
Repentinamente o avião encontra uma corrente de vento mais forte e o ângulo aumenta para B. — Se o centro
da pressão ficasse no mesmo lugar, o avião limitar-se-ia
a subir, sem qualquer outro incidente; mas o centro de
pressão se adianta, como demonstramos rnais atrás, procurando suspender a asa. Sabemos que não se pôde exaJ
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gerar este ângulo sem perigo. Lança-se então, mão do
recurso do "leme de profundidade", que permite manter tudo em ordem.
Assim, descobrimos mais duas coisas: que esses perfis são instáveis, porque se os deslovamos da posição de
equilíbrio, eles teem a tendência de acentuar o efeito da
perturbação; e que, para corrigir esses efeitos, entra em
ação o "leme de profundidade".
E agora, como de costume, recapitularemos: o ponto de aplicação dos resultantes — o centro da pressão
ou o centro do peso — se movimenta pelo perfil, conforme o ângulo de ataque.
Portanto, vamos repetir o que temos de importante
na asa: o perfil é a forma da asa em corte no sentido do
movimento. Todas as linhas das partes, bordo de ataque, o ventre da asa, bordo de fuga e o dorso da asa,
teem a maior importância para a qualidade do avião. A
finalidade do traçado do perfil é obter a maior sustentação e menor frenagem.
Já que sabemos o que se passa no ar, vamos nos deter um pouco no aperfeiçoamento da asa. As extremidades das asas devem ser um pouco arredondadas, afinando progressivamente, para que não haja bruscas perturbações de ar. Outro ponto é saber-se por que a asa é
mais longa que larga; o que, em linguagem de aviação,
quer dizer que tem maior envergadura do que profundidade .
A resposta é que as asas dos pássaros também são
feitas assim, e que os homens foram inspirados nelas.
Os técnicos nas pesquizas aeronáuticas descobriram que

— 30—

'

a relação da envergadura com a profundidade, que se
chama "alongamento", tem grande influência. Maior
ô o alongamento, maior é a sustentação em relação ao
freino, isto é: a força útil em relação à força prejudicial.
Se se pudesse pôr em prática tudo o que acima foi
dito seria então o ideal construir asas finas e longas;
mas hão de concordar que asas de grande envergadura
seriam muito frágeis. Para provar isso, vamos fazer um
pequeno ensaio: cortemos um papelão de 2 cms. de largura e 12 cms. de comprimento. Vamos suspendê-lo pelo
meio, e, nas extremidades colocar moedas de 400 réis.
Depois, do mesmo papelão cortemos uma tira de l cm.
de largura e 24 de comprimento, e façamos a mesma
operação, colocando as moedas. No primeiro caso quase
não haverá curvatura; no segundo, entretanto, o papelão visivelmente curvará em forma de arco.
Para evitar essa curva tura, há um remédio: tomar
um papelão mais grosso; mas isso quer dizer também
MAIOR PESO, e vocês sabem que o peso é o maior inimigo na construção de um avião.
Desse exemplo, condimos que o alongamento das
asas tem seus limites, por causa do peso e da solidez.
Como temos demonstrado, mesmo a uma asa bem
construída somos obrigados a admitir um certa parcela
de freino. Mas, no avião, existem ainda outras partes
que também freinam, sem que — como a asa — ofereçam sustentação alguma. É, portanto, nosso dever diminuir o mais possível o freino destas partes.
A resistência que o ar oferece ao objeto em movi-

l
mento não se dá somente com o desusar do ar sobre a
superfície do objeto, como também com a pressão na
frente e com a sucção atrás. Para provar isso, lembremse que uma folha de jornal fica colada na frente do automóvel em marcha, e que a poeira e as folhas teem
tendência de seguir a direção do carro.
Vocês observaram com toda certeza a passagem de
um batelão pelo rio, e viram as ondas que a proa produz; viram também que a água desusa pelo costado do
barco e, finalmente, a turbulência de água que precipitadamente retoma o lugar deixado pelo barco.
Observem, entretanto, que um barco de corridas,
cujas formas são melhor estudadas, quase não produz
ondas na proa, e que, à sua passagem, quase não se produz turbulência atrás. É que a forma do "skife" diminue
o choque com o líquido na frente; atrás, a precipitada
retomada de água do lugar deixado pelo barco é moderada, porque o abandono não é brusco.
A fuselagem do avião deve, portanto, obedecer a
forma que produz o menor choque possivel com o ar.
Como já o nome indica, "fuselagem" tem a forma de um
fuso ou bilro, que tem um prolongamento delgado. A
arquitetura da fuselagem é muito importante, como
tu do no avião.
„
A MAIOR AMIGO DO HOMEM
Para dar a todas estas partes de que se compõe um
avião e que são elementos resistentes e estáveis, a velocidade necessária para que estas possam se manter no
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ar, sabemos que há necessidade de um motor. Seria a
realização de um sonho, se, por meio das forças do homem, conseguíssemos fazer o avião voar, como se fosse
uma bicicleta aérea. Que economia! Que maravilhosa
descoberta seria! É possivel que algum de vocês consiga
resolver esse tão ambicionado problema. Seria bastante que se achasse uma asa que tivesse uma grande sustentação em pequena velocidade, e sofresse muito reduzidamente a pressão do freino. Mas, até que alguém
descubra este processo de voar, somos obrigados ao uso
do motor, que é o maior amigo do homem, no mundo civilizado atual.
O motor de um avião, como o de uni automóvel, é
destinado a transformar em movimento rotativo a energia obtida da explosão de uma mistura de essência e do
ar; no automóvel, a energia do motor é aplicada para
a rotação das rodas que são apoiadas no solo; no avião,
não podemos aplicar da mesma maneira essa energia,
porque, como apoio, dispomos somente de um fluido
que é o ar. Quando se tratou de utilizar o motor como
veículo de movimentos nos navios, começou-se por um
meio muito primitivo, por meio de umas rodas munidas
de pás, que ainda hoje se podem ver em muitos barcos.
Só mais tarde foi inventada a hélice, que mostrou dar
muito maior rendimento. No ar, somente a hélice deu
resultados satisfatórios.
Geralmente, um motor se compõe de alguns cilindros nos quais sobe e desce um "piston". O movimento
de baixo para cima é transformado em movimento rotativo por meio das "biélas", que são braços ligando o

"piston" ao "eixo-manivéla", a este prêso^por "mancais". O "eixo-manivéla' é que faz girar o eixo de tração. (Fig. 15)
O cilindro tem um obturador de entrada e um de saída, uma espécie de tampas que abrem e fecham os orifícios .
Na "primeira fase" o obturador de
entrada se abre, sendo o da saída fechado.
(Fig. 16) — O "piston" desce pelo cilindro, dando ocasião a um espaço vazio,
deixando portanto entrar ar pelo orifício
único aberto, o de entrada .
Quando vocês enchem um conta-gotas apertam a borracha; soltando, o líqui(Fig. 15)
do penetra para dentro do tubo de vidro. O mesmo se
dá com o nosso caso. Mas, o ar que penetra no cilindro
não é um ar comum. Para melhor compreender, sigam
atentamente o mecanismo: a essência de um reservatório vem para uma
pequena cuveta, donde não pode
sair a não ser por um pequeno canal
estreito, que dá saída para um tubo
que tem comunicação com o ar, e que
está em relação, por meio de um cano, com o obturador de admissão.
Esse é o conjunto que se chama "carburador". Assim que o "piston" desce pelo cilindro, cria uma forte aspiração no tubo do carburador; imediatamente o ar chegado pelo tubo A
(Fig. ie)
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(Fig. 17) se precipita com a essência chegada pelo canal fino; mas, sendo o canal estreito, a essência vem em

~rr ^

(Fig. 18)

(Fig. 17)

gotinhas muito pequenas, (semelhantes a um jato de
vaporizador) e estas gotinhas misturam-se com o ar,
formando, assim uma mistura gazoza ou
"ar carburado".
Quando o "piston" atinge o fim da
descida, o cilindro está cheio deste gás,
e a tampinha da chegada se fecha. O
"piston" começa a subir e comprime a
mistura, o que se chama a "segunda
fase" (Fig. 18). Uma vez o piston em
cima, uma faisca elétrica sai de uma
"vela" (o que é produzido por uma corrente elétrica). A mistura então explo(Fig. 19)
de, forçando o "piston" a descer nova-

mente, e cujo movimento se chama "a terceira fase"
(Fig. 19) . O obturador do saída se abre, deixando sair
o gás queimado, o que constitue a "quarta fase", (Fig.
20). E asim se repetem as fases, fazendo girar o motor.
Como vocês podem ver, só uma única fase é proveitosa: é a fase de explosão. Mas, é preciso que esta seja
bastante vigorosa, para dar o movimento ao "piston"
durante as três fases subsequentes e, além disso, fornecer forças às "biélas" e dar a volta ao "eixo-manivéla".
As primeiras duas fases, porém, não se fazem sozinhas;
é por isso que vocês vêem o chofer
girar a manivéla, se não há uma partida elétrica (partida automática)
que trabalhe por ele. No avião se
não há partida elétrica, gira-se a hélice. Mas este sistema pouco a pouco
vai desaparecendo. A hélice do avião
é montada diretamente no motor,
utilizando assim toda a força, sem
intermediários, ao contrário do que
se dá num automóvel, onde existem:
caixa de velocidade, transmissor e di(Fig. 20)
ferencial.
Este é um princípio de um motor. Seus tipos, porém,
variam. Diferenciam-se pelo exterior; e, assim, para o
nosso caso, interessam motores em linha (Fig. 21); motor de cilindros opostos (Fig. 22) ; motores em forma de
estrela (Fig. 23) ; e em forma de V (Fig. 24). Mas todos
eles são de "quatro fases",
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O comando do motor se faz por meio de uma maneta
à disposição do piloto que abre ou fecha a torneira colocada no cano de aspiração; assim se regula a chegada da

Falta-nos ainda dizer como é o motor colocado no
avião.
Nos aviões pequenos, o motor é geralmente colocado
na frente da fuselagem, montado em duas longarinas metálicas, que se prolongam, para fixação, em grande parte da fuselagem.

(Fig. 24)
(Fig. 21)
(Fig. 25)

mistura do gás ao cilindro; a força do motor é regulada
proporcionalmente à quantidade do gás fornecido^.

ig. 22)

(Fig. 23)

E por enquanto, basta-nos isto sobre os motores.
Naturalmente que não é uma coisa assim tão siniples,
mas se formos nos aprofundar nessa matéria, estaremos fugindo à finalidade a que nos propomos. Além
disso existem muitos livros que tratam exclusivamente
desse assunto.
Vamos passar, portanto, para um estudo da hélice. — Esta pôde ser mais ou menos comparada a um
parafuso que vira numa forca firme (Fig. 25); vemos
que o parafuso avança. Eu disse mais ou menos, porque a hélice do avião não possue um ponto de apoio
fixo, que representa a porca. O ponto de apoio para a
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hélice do avião é o ar. No início das experiências houve receios de que o ar não quizesse prestar-se ao papel
que os homens lhe queriam impor. Felizmente, o ar
demonstrou que deseja muito servir ao homem, e que,
se faz uni recuo um pouco adiante da hélice, esse recuo
é em pequena proporção. Assim a hélice aérea ficou
como um meio de propulsão mais aceitável, e, até o
presente, é o único praticamente realizável.
Entretanto, este intermediário, a hélice, não rende tudo o que lhe é dado; ela sempre perde uma certa
parte da força fornecida. Assim por exemplo, um motor de 25 cavalos dá um rendimento real de 15 a 19
cavalos.
Para que se evite o menos possível a perda dessa
força e obter o maior rendimento da hélice, devemos
sempre observar e cuidar para que o ar, jogado pela
mesma para trás, não encontre resistência. Por esta
razão, os velhos aviões tinham o motor atrás, e davam
em geral um bom resultado, mesmo sofrendo uma grande resistência do ar, no avançamento.
Os aviões de hoje, com a hélice na frente, teem que
ter, portanto, uma fuselagem e estais desenhados em
formas bem aerodinâmicos. Um avião a dois motores
nas asas tem que tê-los construídos mais para a frente
do bordo de ataque, para que o ar jogado para trás pelas
hélices não bata diretamente na asa.
A hélice tem que possuir um grande diâmetro; é
preferível uma hélice grande, que vire lentamente, a
uma pequena com grande rotação; a hélice de um ventilador adaptado a um motor de avião, e mesmo auxilia-

-39da por Um multiplicador, girando com extrema velocidade, não dará resultado nenhum.
É pena, pois se as pequenas hélices fossem suficientes não seria necessário construir os trens de aterrissagem de pousos altos; poderiam ser baixos, mais
sólidos e conl menor resistência ao avançamento; mas
isso não se pôde fazer, e é por essa razão que as pernas
dos trens de pouso são altas, para permitir que as hélices possam ser grandes e se movimentem sem perigo de tocar o solo.

(Fig. 26)

É preciso não esquecer o seguinte: a hélice tira
uma certa parte da força que lhe é fornecida pelo motor, e esta parte é menor, desde que o ar, jogado para
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trás, pela hélice, encontra menos obstáculos e também
se a forma da hélice, sua marcha e seu diâmetro forem
melhor engenhados e adaptados.

COMO SE IMPEDEM AS SURPRESAS
DESAGRADÁVEIS
Existem elementos que servem para dar uma certa
estabilidade ao avião, sem a menor intervenção do piloto. Estes elementos, que são colocados na cauda da
fuselagem chamam-se quilha e estabilizador. Quilha é
colocada em posição vertical e o estabilizador em horizontal. (Fig. 26)

Um avião é estável, se tem a tendência de se equi
librar por si mesmo, como no caso que alguma perturbação o desequilibre. Estas causas para o desequilíbrio
podem provir das correntes aéreas que vêem perturbar
a marcha do avião, ou mesmo, uma manobra errada do
piloto; certas disposições do estabilizador e da quilha
permitem dotar o avião desta estabilidade.
Suponhamos nosso avião atravessado sucessivamente pelos três eixos: (Fig. 27). Um eixo transversal

(Fig. 28)

(Fig. 27)

Vamos falar, primeiramente, sobre o grave problema da estabilidade do avião.

(Fig. 28), passando da direita para a esquerda, assim
que o aparelho gire neste eixo, para cima ou para baixo,
mas onde o ponto A seja escolhido de tal forma que o
aparelho fique equilibrado, o que quer dizer que o
peso da frente será igual ao de trás. 2 — Um eixo longitudinal D a E (Fig. 29) passando da frente para trás,
permitindo que o aparelho possa ser inclinado a qualquer lado, sendo que aqui também o ponto A seja escolhido de tal forma que o peso dos dois lados seja igual.

42
3 — E, enfim, um eixo vertical DAE (Fig. 30) mas que
passe também pelo ponto A, permitindo ao aparelho to-

(Fig. 29)

mar qualquer direção, mas ficando sempre horizontal.
O ponto A de todos três eixos não é nada menos que o

(Fig. 30)

centro da gravitação. Vejamos agora como se passam
as coisas no ar.
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ESTABILIDADE LONGITUDINAL — Vocês já
sabem que a asa é muito instável quando uma asa
':monta", a força que a faz subir aumenta, dando-se o
contrário, quando abaixa. Para se dar ao avião uma
estabilidade, é necessário muni-lo de um estabilizador
horizontal, cujo papel é facilmente compreensível.
(Fig. 31)
Vemos que estabilizador é uma pequena asa que se apresenta em vôo horizontal
negativamente à corrente do ar, de sorte
que sua sustentação é
dirigida para baixo.
Se a asa, por alguma
força de ar, recebe o
impulso de subir, vo(Fig. 31)
cês já sabem também
que o centro da força se desloca para frente, ou, digamos, para o ponto M. — Vamos então pensar que a força se apresenta como MN e a asa terá vontade de subir
mais; neste caso, a força que atua no estabilizador atua
também para cima; e, assim, ele vai restabelecer o avião
para a linha de vôo.
Vocês podem, portanto, compreender que um estabilizador bem feito pôde dar ao avião a estabilidade
longitudinal necessária; os velhos aviadores chamam
esta propriedade de "estabilidade de baloiço" (que é
o movimento do navio no mar crespo).
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ESTABILIDADE LATERAL -- O avião pôde receber um movimento em torno do eixo que passa de
frente para trás. Isso provoca que uma das asas se incline para baixo e outra para cima. As asas, por si sós, ajudam no equilíbrio. Mas ainda existe no avião a quilha,
que ajuda a estabilidade. Vamos pensar um caso onde
o avião recebe brusca oscilação, inclinando-se para G

U-Uj
(Fig. 32)

nT

(Fig. 32); vemos que não só as superfícies das asas A
e B receberam uma contra-pressão que ajudará no restabelecimento, como também que a quilha vai nele
ajudar.
ESTABILIDADE DE DIREÇÃO — Enfim, existe
ainda uma outra estabilidade que é de direção. É ela
necessária para que o avião mantenha a direção bem
conservada, e não ande de um lado para outro sem governo firme.
Certamente-^ocês já tiveram a oportunidade de
observar um cata-vento, e viram que ele se movimenta
de tal forma, que a seta colocada atrás, fica sempre na

direção do vento (Fig. 33) e que este movimento é mais
rápido quando o vento é mais forte. Mais uma coisa
ainda: o cata vento gira sempre de tal forma, que a parte de maior superfície fique atrás do pivot, onde o catavento é preso. No
avião existem na parte
dianteira do centro da
gravitação — que podemos comparar ao pivot
onde se prende o catavento — superfícies tais
como parte de fuselagem, cobertura de motor, etc., que seriam sus(Fig 33)
ceptíveis de inverter a
posição do avião, mas, na parte trazeira, existem outras
superfícies que compensam esta possibilidade; e para
o mais está munido de uma quilha que representa a parte trazeira do catavento. Como vemos, estas partes fixas — quilha e estabilizador — contribuem com as asas
para a estabilidade do aparelho em vôo. Existem ainda
outras partes que teem o mesmo fim, mas dessas falaremos mais tarde.
Ainda algumas observações: como o estabilizador
e a quilha se acham bastante afastados do centro de gravidade do aparelho, basta um pequeno esforço sobre os
mesmos para se obter a estabilidade. Se a fuselagem fosse
curta, a distância do estabilizador e a quilha se aproximariam deste centro de gravidade, e seria necessário então um grande esforço sobre eles, para restabelecer o
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equilíbrio do avião. Fica assim explicado porque se
constroe uma fuselagem bastante comprida, quando ela
poderia terminar logo após o assento do ocupante do
avião. Além disso, o estabilizador e a quilha deveriam
ser de grandes superfícies (pois vocês sabem que a sustentação é proporcional à superfície) e, portanto de um
grande excesso de peso.
Vamos agora resumir o que aprendemos.
O estabilizador serve para dar ao avião a estabilidade longitudinal.
As asas procuram assegurar a estabilidade lateral.
A quilha assegura a estabilidade da direção.

são a continuação dos elementos fixos, do estabilizador
e da quilha. Colocados em posição do prolongamento
destes, não teem outra função a não ser aumentar as
suas ações, isto é, aumentar a estabilidade do avião.
Mas, o piloto tem necessidade de, propositadamente, provocar o desequilíbrio, de modificar sua altura, sua
direção e, mesmo, de inclinar o aparelho, evoluir enfim.
E, para isso, tem necessidade de variar a posição dos
lemes.
Por exemplo, o piloto quer ganhar altura; ele tem
à mão uma alavanca que se chama "manche", que é li-

COMO E PORQUE SE PROVOCA
O DESEQUILÍBRIO
Uma parte- destes elementos fixos, estabilizador e
quilha, é movediça e tem por fim não só garantir a estabilidade do vôo,
como também fazer
manobrar o avião.
Estes órgãos que servem para fazer evoluir o avião, chamam-se leme de direção e leme de profundidade (Fig. 34).
Os lemes de direção
igi 3il)

e de profundidade

(sc -3i.il)
gada pelos cabos ou bastões ao leme de profundidade.
Puxando a alavanca para si, esta, que gira em torno do
pivot O puxará pelo cabo AB que, por sua vez, acionará
pela alavanca BC, chamada "Guinhol" e suspenderá o
leme de profundidade. (Fig. 35). Que é que se dará?
O ar, porque o avião está em pleno vôo, batsrá neste
leme, provocará uma força que terá o sentido para
baixo; esta nova força vai fazer girar o avião em torno
do seu centro de gravitação G e o colocará em posição
de subir.
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Se, ao contrário, o piloto, em vez de puxar a alavanca para si, a empurrar para frente, a reação será
contrária e o avião, em vez de subir, descerá. Para
modificar a direção, aplica-se uma manobra parecida com uma que
vocês conhecem.
Certamente vocês
sabem remar; e,
quando querem
governar o seu
barco utilizamse do leme; se
querem q u e o
barco vá para a
direita, vocês puxam o leme para
a posição que indica a Fig. 36. A
(Fig. 36)
água que até aqui,
escorregava ao longo do barco, encontrará agora uma
resistência e irá bater no leme; e a força que a água
aplicar será no sentido da flecha. E o barco virará em
torno do seu centro G. — Para o avião a manobra é a
mesma; a execução é feita com os pés, por meio de um
aparelho chamado "palonier"; o avião vai virar para o
lado do pé que aciona o aparelho. Para melhor compreensão, vejamos a Fig. 37.
Existe ainda outro órgão que não podemos deixar
de descrever; trata-se do leme de -inclinação, que comanda a inclinação do avião, por meio da asa. Para se

obter esse efeito, imaginou-se um sistema que pôde dar
a uma das asas maior sustentação.
Os lemes de inclinação são suas superfícies móveis
adaptados em corte nos bordos de fuga das asas, e quando acionados trabalham alternadamente para baixo e
para cima, de modo que a elevação de uma implica automaticamente a descida da outra. A asa elevada tem o
leme de inclinação para baixo e a asa mais baixa tem o
leme de inclinação para cima. Então, com o leme de inclinação baixado haverá um aumento de sustentação, e
com o leme de inclinação para cima haverá um decréscimo de sustentação.
A operação se faz por meio da
manche; mas, em vez de puxá-la
para si ou empurrá-la para frente,
esta alavanca se
inclina para a direita ou para a esquerda. O efeito de
incliná-la para a
direita, deixando-a
girar no pivot O,
puxa pelos cabos
(Fig. 37)
da esquerda e baixa o leme de inclinação da asa esquerda; a sustentação
da asa esquerda aumenta, e ela se levantará. O cabo é
conjugado com um outro do lado direito, que fará um
efeito contrário no leme de inclinação da asa direita;
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levantando-o, a asa direita terá menor sustentação,
e a asa baixará; o avião, portanto, se inclinará para
a direita.
Esse é o princípio. E, quando falarmos sobre a pilotagem, falaremos sobre a combinação de diferentes efeitos destas manobras, da influência da força motriz, etc.
Por enquanto, vamos recordar o seguinte: Os órgãos de direção são lemes móveis, que o piloto aciona a
seu bel prazer, de maneira a obter efeitos de ar não simétricos, que fazem o avião girar em torno de um dos
três eixos.

Mas, mesmo diferentes, entre si, a estrutura de todos eles, em princípio é a mesma. A madeira é matéria
primordial para os aviões econômicos; as asas quase sempre são firmadas pelos "estais"; uma asa sem estais tem
maior tendência de empenar para cima, sob o efeito do
ar. Para evitar esse arquear das asas seria necessário,
portanto, utilizar-se longarinas muito fortes, por isso
mais pesadas. E como o peso é inconveniente, usam-se
os estais que, mesmo finos, impedem essa flexibilidade.
Antes de tratar de outras coisas, examinemos o
efeito do ar sobre a asa. O ar age mais ou menos uniformemente sobre toda a superfície que lhe é oferecida; e
isso quer dizer que, em primeiro lugar, é a tela que recebe essa força, opondo-se ao peso, e sustentando o
avião.
Debaixo dessa tela, como sabemos, estão as nervuras que fazem o perfil da asa; recebem, portanto, essas
nervuras a parte da força exercida sobre a tela. Estas
nervuras que são enfeixadas em longarinas, geralmente
em duas, transferem, por sua vez, a força recebida para
elas. As nervuras são feitas, uma igual à outra, porque todas elas recebem uma força igual; mas as longarinas não podem ser iguais de um ponto ao outro. Às
vezes elas teem esta aparência, mas por dentro, a espessura varia.
Se vocês querem, por exemplo, quebrar um galho
duma árvore, não forçam este perto do tronco, e, sim,
na extremidade. Isso porque essa força, aplicada no
galho, longe do ponto onde se liga ao tronco, é mais eficiente pois se multiplica quanto mais se distancia. Uma

UM AVIÃO DE VERDADE
Agora, que vocês já sabem como age o ar sobre um
avião, podem concluir que tudo é fácil e natural; Abolirão, portanto, as coisas misteriosas, encarando o vôo
como um fator lógico e seguro, resultante da construção
e aparelhamentos com que é dotado um avião, fruto que
são dos mais longos estudos e arriscadas experiências.
Portanto, podemos agora tratar de como se fabrica
um avião, e como ele, apesar de ser leve, é uma coisa
bem sólida. Vamos, pois, começar pela construção da
asa.
j 7"- • ' .'". ,''.
Um avião se destingue de um outro, principalmente pela disposição de suas asas. Entre todos os aviões
das mais reputadas fabricações, vocês verão sempre
diferentes formas na construção da asa.
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longarina pôde ser comparada a um galho de árvore;
vejamos uma longarina de frente (Fig. 38); a última
nervura K vai produzir, em toda a extensão da longarina até o ponto de ligação A, um esforço de flexão
crescente; e quanto mais o A se distanciar, maior for-

Assim, vocês já adivinharam que a longarina pôde
ser fina na extremidade, mas que deve ser sempre mais
e mais resistente ao se aproximar da fuselagem.

(Fig. 39)

(Fig. 38)

ça haverá, como vimos que acontece com o galho da árvore. Mas há ainda outras nervuras: M, N, O, P, Q,
etc. que, por sua vez, também produzem uma força
na longarina; estes esforços se somam. Vamos comparar a soma desses esforços, com este exemplo: um carrinho descendo uma inclinação. À medida que ele
avança, sua velocidade aumenta; a cada período desse
percurso avoluma-se sua carga (no lugar de nervura),
até que ao chegar ao ponto A, vem com uma força considerável, devido aos dois efeitos: o da distância e o
das cargas sucessivas avolumadas. (Fig. 39)

Isto lhes explicará por que, desejando evitar um
esforço de flexão muito grande no ponto C, se usaram
montantes ou estais. E é ainda por isso que se fazem diversos tipos de longarinas maciças ou em tipo I ou duplo T, ou, então, ocas. Uma vez enfiadas as nervuras
nas longarinas, completamos a asa com bordo de ataque e com bordo de fuga. Mas, mesmo assim, não se
consegue que a asa fique bem firme; pôde ainda produzir deslocamento. E, para evitar isso, utilizam-se como
reforço, as diagonais.
Enfim, na construção da asa, encontramos ainda o
leme de inclinação, a parte que é movei e da qual já falamos . Este leme de inclinação que também é chamado
do "aileron", (Fig. 40), serve, como sabemos, para fazer
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girar o avião em torno do eixo FAG e é lógico que este
deve ser o mais distante possível do eixo. Mas há ainda
uma coisa que foi
observada, e que vamos lembrar. É que
se verificou que um
leme de profundidade é mais eficaz, se
é longo e estreito,
do que um que seja
curto e largo (Fig.
41). E é por esta razão que todos os mo(Fig 40)
dernos aviões teem
o leme de inclinação
fino. As nervuras do leme de inclinação são enfiadas
numa longarina na frente.

(Fig. 41)
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Agora, só nos falta saber como é que se faz o sistema de articulação, a junção. Isso se faz por meio de
roscas com porca, corno se vê na Fig. 41-A. — Duas
roscas se firmam na longarina da asa, e uma na longarina do "aileron";
e, nos furos, se enfia
um eixo; e, se há variações, o princípio
(vocês p o d e r ã o
constatar i s s o ) é
sempre o mesmo. Os
engenheiros, porém,
consideraram p r u dente não deixar um
espaço entre a asa e
o "aileron", e inventaram fazer a construção conforme vocês podem ver na
Fig. 42, de maneira
que o "aleiron" é
quase invisivel na
asa.

(Fig. 41-A)

O "aileron" é
móvel, portanto, deve ter uma disposição para que o pilo •
to possa mover com
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êíe; isso se faz por meio da manche que é ligada por cabos ao guinhol. Este guinhol é sòlidamente fixado no
"aileron", porque é lá que se vai concentrar todo o esforço do comando. O guinhol, na maioria das vezes, é
feito de metal e abraça o "aileron", sendo a ele fixo pelos
parafusos com roscas..

(Fig. 42)

Na extremidade do guinhol estão adaptados cabos
de comando. (Fig. 43)
Assim, podemos dizer que terminamos a descriminação da asa, ao menos em linhas gerais. Eu lhes aconselho para, na primeira oportunidade, se darem ao trabalho de estudar uma asa num
avião de verdade, pois, como
vocês podem ver, é essa uma
das partes mais importantes
do avião.
Agora, vamos tratar dos
(Fig. 43)
elementos que sustentam a
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asa. No ponto de ligação que chamamos A (na Fig. 38),
a asa recebe montantes que são feitos numa forma de
lâminas de aço ou rígidos mastros oblíquos; em aviões
biplanos (aviões de asas duplas), os mastros são retos,
e recebem um reforço de estais cruzados.
Os mastros, para oporem a menor resistência ao ar,
devem ser feitos em forma de torpedo (Fig. 44), de aço
ou de duraluminium, que é uma composição de metais
leves, mas resistentes, muito usados na
construção de aviões. Se os mastros são
feitos de madeira, teem que obedecer a
mesma forma; é uma espécie de duas
conchas colocadas juntas (Fig. 45)
Há ainda um tipo de mastros combi(Fig. 44)
nados; são feitos de tubos de metal, aos
quais é adicionada uma parte de madeira que dá o formato do torpedo.
A utilidade dos mastros vocês já conhecem;
servem para que, durante
o vôo, eles diminuam a
força que atua nas asas,
que teriam a tendência de
curvar-se para cima. Mas
os mastros teem ainda
uma outra função; e isso,
quando o avião está pou(Fig- 45)
sando em terra, quando as asas perdem o seu poder de
sustentação e passam apenas a constituir mais um peso
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com tendência para cair ao solo; e, então, para não acontecer nada de anormal, os mastros sustentam as asas.
Para prender os mastros nas longarinas das asas,
usam-se peças metálicas que formam uma espécie de
íorquüha, que se encaixam facilmente; e um eixo preso
em porcas completa a montagem. (Fig. 45-A) O mesmo
processo se u§a para prender o mastro em baixo na fuselagem. Para prender as asas à íuáelagem, ou para reunir o conjunto de elementos das asas, usa-se o mesmo
processo.
Como vocês vêem ,o
processo é sempre o mesmo, embora o tamanho e a
forma possam variar.
Se vocês observarem
o estabilizador com leme de
profundidade, constatarão
uma grande semelhança
com as asas e respectivos
."ailerons". A construção,
'na verdade, em nada varia.
(Fig. 45-A)
No que diz respeito ao
leme de direção com a quilha, poderão observar que a
longarina na frente da quilha constitue o bordo de ataque; a longarina de trás termina geralmente com a fuselagem, se não é o fim da fuselagem mesmo prolongado
para cima, e nela vem se firmar o leme.
O leme deve ser bastante alto, bem destacado da fuselagem, para que o ar possa ter livre contato com ele.

Devo chamar a atenção de vocês para estas peças, dizendo que elas são bem simétricas, porque devem eficazmente acionar para os dois lados, isto é, para cima e para
baixo, o leme de profundidade, também chamado "prof undor", ou para a direita e para a esquerda, o leme de direção. (Fig. 46)
Agora, ainda algumas palavras sobre a bequilha.
Bequilha serve para aterrissagem da parte trazeira
do avião, que, às vezes, é substituída por uma pequena
roda.
O avião, para ficar em equilíbrio em terra, precisa
de três pontos. Vocês sabem perfeitamente que uma bi-

(Fig. 46)

cicleta não se mantém em equilíbrio, senão em uma certa
velocidade; uma vez parada, precisa de um ponto de
apoio. O mesmo se dá com o avião. Quando o avião deslisa sobre as rodas do trem de aterrissagem com uma certa
velocidade sobre o solo, não tem necessidade senão das
duas rodas da frente; porém quando pára, repousa sobre
a bequilha ou então sobre a terceira roda que a substitue,
Devo, porém, dizer-lhe que uma aterrissagem correta
deve ser feita sobre todos os três pontos ao mesmo tempo.
A bequilha não serve somente para o ponto de contacto com a terra, no momento de aterrissagem, mas,
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também, como freino ao avião. Ela é fixada na parte trazeira da fuselagem, mas é necessário dar a ela uma certa
elasticidade, porque, do contrário ,transmitiria à fuselagem todos os choques que recebe. O campo de pouso não
é plano como uma mesa; tem, portanto, a bequilha a função de amortecer estes choques, para os não transmitir
violentamente à fuselagem.
Precisamos, portanto,
pensar como é ela presa à
fuselagem. Como vemos na
Fig. 47, ela pôde girar,
sendo presa elasticamente,
moderando, assim, os choques. Às vezes, a bequilha
é uma roda (Fig. 48), com
um pequeno trem de aterrissagem; porque a roda girando também, não dá ao
avião o mesmo freino que a bequilha e,
nesse caso, é necessário adaptar freios
nas rodas dianteiras do trem de aterrissagem .
O trem de aterrissagem são duas
pernas feitas de metal e é muito simples.
É um tubo de metal, que numa extremidade é um pouco vergado e munido de
roda (Fig. 49 e 49-A); na outra extremidade, o tubo é fechado com uma rolha
metálica, que tem uma saliência com
um orifício. Esta saliência pôde ser fácil(Fig. 48)
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mente encaixada numa espécie de forquilha que é presa na fuselagem e fixada com um pino, da maneira como
já sabemos como se prendem estas peças.
Este tubo ou perna de trem é
munida com um anel que tem duas
saliências — uma espécie de oreIheiras com furos onde se enfia uma
extremidade da outra perna, sendo que a outra extremidade se prende num ponto da parte inferior da
fuselagem; assim se obtém duas
pernas conjugadas em baixo, perto
da roda, que podem oscilar para a
direita ou para a esquerda, à vontade. Na mesma orelheira, perto da
roda, enfia-se ainda um terceiro
tubo, que não vai, porém ser fixado
na fuselagem, e, sim, na longarina
(Fig. 4S>
da asa; este tubo não é maciço; são
dois tubos que se encaixam, tendo por dentro uma mola
amortecedora.
Assim é feito o trem de aterrissagem de pernas que são sólidas, capazes de resistir ao esforço, venha donde
vier; de baixo, de cima, de lado ou de
trás. E para não opor muita resistência à velocidade, a sua construção obedece a forma usual de torpedo.

(Fig. 49-A)
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Voltemos ainda um pouco para a fuselagem. Como
base da fuselagem, são empregadas quatro longarinas
que dão mais ou menos o seu perfil, reforçadas por montantes e travessões. Mas, para evitar a deformação, é
preciso, na construção do avião utilizar-se de reforço
maior. E isso se consegue por meio de "diagonais" que
se aplicam nos retângulos formados pelas montantes e
travessões; numa palavra dividimos os retângulos em
triângulos, pois como vocês sabem, os triângulos são indef ormáveis.
Vamos, agora que já conhecemos a estrutura da fuselagem, examinar como vai ela resistir a tudo que nela
se prende, como: asas, trem de aterrissagem, bequilha,
lemes, e, na frente, o motor. Bem assim, a maneira como
vai resistir durante o vôo, e no momento em que retomar novamente p contacto com a terra.
Em vôo, a fuselagem, além do seu peso próprio, tem
de suportar o peso do conteúdo; as asas sustentam esse
peso, por intermédio de peças metálicas que as prendem à fuselagem; o estabilizador, que é colocado na
parte trazeira, tem a tendência de curvar a fuselagem;
a quilha, a de arqueá-la para os lados; além disso, o motor, com seus movimentos de rotação e avanço, o esforço
de torcer e esticar.
Aterrisando, estes diversos órgãos agem somente
por seu peso, sendo que o trem de aterrissagem e a
bequilha transmitem à fuselagem, por intermédio de
peças metálicas que as ligam, os choques recebidos.
Por estas diversas razões, a construção da fuselagem é mais sólida na região da asa e do trem de

sagem, do que em outras partes. Portanto, as langarinas,
montantes, travessões e diagonais são feitos obedecen
do esse mesmo princípio. Por exemplo: as longarinas
ainda que da mesma grossura, são, em partes determi
nadas, ocas, nos lugares distantes do grande esforço. Da
mesma forma os montantes, travessões e diagonais são
maciços na zona do esforço e ocos nas partes onde a fuselagem menos sofre.
As longarinas são massiças nos pontos onde recebem as montantes e travessões; bem assim as diagonais são massiças nas extremidades para que nas zonas de contacto sejam bem robustas.
Toda a fuselagem, como as asas, é revestida de
tela; em certos aparelhos utiliza-se o revestimento de
madeira compensada.
— Com isso, podemos finalizar a revisão dos elementos construtivos do avião. Tenho certeza de que
vocês compreenderam bem tudo isso, e puderam observar como tudo nesta máquina é bem pensado. Não
preciso portanto, ainda uma vez, repetir que não somente o avião é bem idealizado mas, também, que cada
detalhe de sua construção, desde a menor peça, é bem
calculado pelos engenheiros técnicos. Podem, portanto, vocês ter absoluta confiança em que o aparelho que
lhes for dado, quando vocês crescerem, foi cuidadosamente construído.
Sabendo tudo o que esta parte lhes explica, vocês
podem seriamente pensar em alistar-se como aspirantes a pilotagem; e, por isso, vamos ainda um pouco mais
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adiante neste estudo, conhecendo alguma coisa sobre :|
esse curso.
Q QUE E' PRECISO SABER
Em primeiro lugar devemos saber e observar o
que é um campo de aviação. E veremos. (Fig. 50)
O hangar, que é a garage dos aviões;
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partida corno na chegada, o avião tem que estar virado
contra o vento: na partida, para facilitar a correta direção do vôo, e, na chegada, para freinar a velocidade.
O indicador do vento, portanto, tem que ser colocado em lugar alto e bem visível, mas fora do campo,
porque praticamente nos utilizamos dele só na chegada .

(Fig. 50)

O círculo de aterrissagem, colocado ao centro do
campo, localizando o terreno; Um aparelho que indica
a direção do vento. Vocês sabem que a direção do vento, para a aterrissagem e para o levantamento do vôo
(decolagem), é muito importante, porque, tanto na

Nos mastros altos ou tetos de hangares vocês vêem
as mangas feitas de tela (que também se orientam pelo
vento) e que servem para indicar a direção da partida. (Fig. 51)

— 66 —

67

O campo tem regras que devem ser observadas rigorosamente, para que não haja confusões e acidentes,
tanto na partida, como na chegada.

Como vocês sabem, as rodas do avião estão calçadas
pela cunhas de madeira, que impedem qualquer movimento não desejado, do avião.
Todos os objetos que, porventura, possam ser aspirados pela hélice, são afastados. O piloto depois abre
a torneira da essência e do óleo, e verifica se o contacto'
está cortado. (O contacto é um interruptor que suprime ou fornece a corrente elétrica, o que quer dizer, que
dá ou não faíscas nas velas do motor, faíscas essas que
são necessárias para a explosão nos cilindros) . Depois
pousa o pé no pedal do "palonier", para evitar que as
partes móveis se possam movimentar com o vento produzido pela hélice.
Antes de tudo, rapidamente o piloto deve relembrar todos os movimentos que lhe serão necessários para
o vôo; que, empurrando o pé direito à frente, o avião girará para a direita; que, empurrando o pé esquerdo, o
avião girará para a esquerda. Lembrar-se-á de que, levando a manche do comando para a frente, o avião desce; que, trazendo a manche para si o avião sobe; e que,
levando a manche do comando para a direita, ele inclinará para a direita; e que, levando-a para a esquerda, o
avião inclinará para a esquerda.
Uma vez tudo lembrado, puxa a alavanca do comando para si, para que o leme de profundidade suba; e,
assim, a resistência do ar forçará a cauda do avião para
o chão. O mecânico, então, ajuda, para que os cilindros
se encham da mistura do gás, girando, o mais rapidamente possível, com as duas mãos, a hélice, pedindo, antes, ao piloto, para "cortar" o contacto e dar todo o gás.

Uma vez tirado o avião do hangar, o piloto tem a
obrigação de verificar pessoalmente se todas as suas
peças estão em ordem. Porque o avião não é uma bicicleta que, se os pneumáticos esvasiarem, podemos
parar e concertá-los. Se os fr^Jos não estiverem funcionando bem, nada de grave acontecerá, visto que vocês
podem saltar em qualquer lugar e ali mesmo repará-los.
Mas, no avião, as coisas não ocorrem assim, e a negligência nesse caso pôde ocasionar os piores resultados. Partir
sem verificar cuidadosamente bem todas as r?artes do
avião será uma imperdoável imprudência. Uma coisa
qualquer pôde escapar ao mais conciencioso mecânico.
Mas o piloto é quem tem a obrigação de reexaminar a
hélice, as asas, a tensão dos cabos e estais, calibragem
dos pneumáíicos das rodas, funcionamento do motor e se
não há algum escapamento de combustivel.
Satisfeito com esse primeiro exame, sobe para a cabine de direção, limpando os sapatos, para que a terra
não venha a prejudicar o tato dos pés, na manobra dos
aparelhos que lhe estão afetos. Depois de se instalar
comodamente, fará uma manobra com todas as alavancas de governo, para verificar se funcionam em ordem, e também verificar se todos os instrumentos (falaremos deles em seguida) se acham no avião. Só depois,
então, ele pedirá para pôr o avião em marcha,.
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O piloto verifica, por precaução, ainda uma vez, se o contacto está cortado, e abre a entrada do gás. Enquanto
o mecânico gira a hélice, o piloto procura manobrar o
sistema de injeção da essência. Uma vez cheios de gás
os cilindros, o mecânico se afasta, e pede "contacto"; o
piloto manobra o magneto de partida, (pequeno aparelho elétrico movido a mão), e que, ligado pelos fios às
velas, faz saltar uma faisca no cilindro; a mistura gazosa se incendeia, e o motor se põe em marcha. Se o motor
não "pegou", recomeça-se a mesma manobra, ficando,
porém, ao piloto o cuidado de cortar, antes, o contacto.
O magneto manual de que falamos é, pouco a pouco, substituído por um "starter", que é o que nós comumente chamamos no automóvel, de partida automática.
Vamos subir um pouco para bordo, mas ainda não
para voar, e, sim para observar novamente tudo que tem
o piloto à sua disposição. Em primeiro lugar, vocês reconhecem a alavanca chamada "manche", que vamos
manobrar, para bem conhecer o resultado que produz.
Deoois, vocês vêem as tomadas de contacto que não é
muito diferente das tomadas comuns usadas em nossas
casas. Verão a maneta de gás, uma pequena alavanca
que empurrada para frente, fecha a tampinha do carburador, e, assim, retarda a marcha do motor, e que,
puxada para si, dá acesso do «ás ao cilindro, acelerando
a rotação. Esta maneta substitue o pedal do acelerador
no automóvel, porque, no aviãofos pés estão ocupados
no palonier, e ainda porque não há necessidade de mudar freqüentemente o desenvolvimento da marcha, isto
é, mudar o número das rotações do motor. Um tachô-

.
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metro fixado numa tábua em frente do piloto indica precisamente o número dessas rotações. Um m.anômetro de
óleo que indica ao piloto a pressão do óleo no motor, porque se o motor não estiver bem lubrificado, pôde falhar. Verão, também, uma agulha ou ponteiro que mostra, numa escala marcada em altitude, a diminuição
desta pressão.
Verão, ainda, uma bússola que indica o norte, como
todas as bússolas; ela deve estar bem suspensa, para que
fique sempre em posição horizontal, e serve para que
o piloto, a qualquer momento, controle a direção da
marcha do avião.
Ainda mais: um controlador de vôo (usado nos pequenos aviões) — anemômetro — de Badin, aparelho
que indica a velocidade do avião, e que avisa o piloto
contra uma marcha excessivamente lenta, perigosa,
porque não fornece bastante sustentação. Também um
bom relógio que indica as horas.
Finalmente, vocês encontrarão: o comutador, a
bomba de injeção da essência, e uma bolsa com mapas
que indicam b caminho a seguir.
Da simples enumeração dos instrumentos que estão a disposição do piloto, vocês podem imaginar que,
navegar pelo ar não é uma coisa fácil. Se o tempo é bom
e há boa visibilidade, não é tão dificil, e, assim, um bom
mapa e uma bússola são suficientes para que o piloto
conduza o avião com segurança ao destino. Mas quando
o tempo é mau e de pouca visibilidade, a navegação aérea
torna-se mais dificil, pois a neblina é o maior inimigo da

aeronavegação; às vezes é tão tenás que o piloto não pôde
ver nem a extremidade da asa, e acontece que não é capaz de manter o avião em posição correta. Isto porque
perde a noção do que está fazendo, se uma curva, se sobe
ou desce; só vê pelo velocímetro que voa com grande
velocidade, mas não sabe qual é a sua posição exata. É a
causa dos desastres. Até alguns anos atrás não era possível voar com neblina, até que se inventou um aparelho
que agora permite substituir esta falta dos sentidos do
homem, para avaliar a sua posição. É uma roda pesada
que gira com grande velocidade — até 20.000 rotações
por minuto — e que se mantém sempre em posição horizontal, denunciando nos três diferentes mostradores
se o avião se inclina para o lado, si se mantém em linha
horizontal ou se sobe ou desce, acusando também quando há uma brusca mudança de velocidade. É graças a
este aparelho que se pôde voar com absoluta segurança
quando não há boa visibilidade.
Os grandes aviões — especialmente os das linhas
comerciais, que devem manter "horário — teem a bordo
uma instalação radiográfica de transmissão e recepção;
o, avião, no caso de necessidade, emite constantemente
um certo sinal que é recebido pelas estações em terra, as
quais tem uma especial recepção e podem constatar em
que direção se acha o avião que sinaliza.
Recebendo a sinalização, comunica imediatamente
à Estação Central, que por outras/éomunicações já recebidas de outras estações, pôde precisar a localização exata do avião, a quem comunicam o resultado.

Por este processo que se chama radiogonometria, ô
avião pôde ser conduzido com segurança até o campo
de pouso.
Não pensem que o piloto precisa ter, durante todo
o tempo, os olhos voltados para os mapas e os ponteiros. Os ouvidos bem treinados dizem-lhe se a marcha
do motor é tal como se deve ser. Com certa prática ele
conhece, pelo horizonte, o ângulo de incidência do
avião. Um golpe de vista para a terra diz-lhe da altura aproximada em que está.
Tudo isso se dá naturalmente, se o tempo está
bom, e se vê bem. Mas se há neblina ou se se tem que
atravessar as nuvens, aqueles ponteiros, indicando a
velocidade, a altura, a inclinação e a direção, são amigos íntimos do piloto e aconselham o que ele deve fazer.
E, com isso, estamos a ponto de poder pensar em
voar.
Mas, para que isso aconteça, é preciso que se tenha
uma longa prática no manejo desses aparelhos, e isso
vocês adquirirão num curso de pilotagem. Varnos pensar, pois, que vocês já foram admitidos, pois o entusiasmo que sempre causa um curso de pilotagem não
pôde deixar o instrutor impassível.
Vamos, então, supor que já chegou este dia, e passemos em revista como tudo se desenrola.
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UM SONHO QUE SE REALIZA
Primeiramente, vocês não devem pensar que uni
brusco movimento na maneta ou alavanca lhes permite
levantar o vôo. O percurso dessa alavanca é propositadamente limitado; e como, nos primeiros vôos, vocês estarão sempre acompanhados pelo instrutor que vai dispor dos mesmos recursos que vocês (o que se chama o
"duplo comando") é preciso que vocês acompanhem
atentamente todos os gestos dele, algo docemente, sem
fazer grande força na alavanca, para não contrariar as
manobras do instrutor.
Uma vez em marcha o motor, comodamente sentados, coloquem os seus pés no "palonier" e puxem a alavanca do comando para si; e com a mão esquerda abram
lentamente a maneta do gás, e o avião começará a rodar
pelo chão. Talvez vocês terão uma pequena decepção: o
instrutor avançará com o avião lentamente, a passo de
um homem, e o avião, com bequilha encostada ao chão,
transmitirá uns solavancos, menos macios do que os de
um automóvel. Mas não se deixem impressionar com
isso, e prestem bastante atenção no que o instrutor está
fazendo com o "palonier ', para avançar na direção que
ele determinou. Quando o avião inclina para a esquerda,
uma pressão no pé direito o restabelece, e vocês poderão
reparar que a posição normal do avião se efetua antes
que este esteja completamente em direção. Parece até
que ele, por si só, finaliza o/movimento do restabelecimento. Vocês vão fazer a manobra com o instrutor, até

que se tornem senhores da máquina. Mas, uma vez que
temos de chegar ao fim do terreno, e temos de virar
para um lado (vamos dizer, para a esquerda), faremos
pressão no pé direito. Se, porém, a velocidade do avião
parece insuficiente para completar a manobra em terreno pequeno, neste caso vocês verão que o instrutor
inclinou a manche para a direita. Mas, por que para J
direita?
Eu explicarei. O fato de inclinar a alavanca para
a direita levantará o "aileron" da asa direita e baixará
o da asa esquerda. Em vôo, esta
manobra fará com que a asa
esquerda tenha maior sustentação, diminuindo a da asa direita, e o avião se inclinará
para esse lado. Será perigoso,
neste momento, ter o "palonier" para a esquerda, quer
dizer, tentar executar uma viragem para a esquerda. Poderá dar-se um "escorregamento" e a queda em "parafuso".
Mas, em terra, as coisas não se
passam da mesma fôrma; não estamos procurando um
efeito de sustentação, e, sim, de frenagem. Se o "palonier" estiver para a esquerda, e se eu abaixar o "aileron" esquerdo (portanto, alavanca para a direita), frearei duplamente no lado esquerdo, e virarei, portanto,
energicamente, deste lado. (Fig. 52)
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Vocês, durante esta manobra, constatariam estas
coisas: o instrutor deu um pouco mais de gás, rião fez
uma viragem brutal, e afrouxou um pouco os comandos
no fira da viragem.
Até agora tivemos o vento favorável, quer dizer,
durante todo este tempo, até chegar ao ponto de partida, fomos na direção do vento. Agora que estamos no
ponto de partida com o vento contra, o instrutor diminuirá um pouco o gás, e a manche é levada completamente
para trás, para evitar que um vento não suspenda a
cauda do avião; mas, se acontece isso, devemos amortecer logo, o motor.
, ,; ^
Vamos repetir muitas vezes esta manobra, até que
vocês, sozinhos, sem a ajuda do instrutor, sejam capazes de conduzir o avião ao ponto de partida, sem incidentes. Lembrem-se porém de que nada de extraordinário poderá acontecer, no caso de manobrarem mal.
Mesmo que as coisas corram muito mal, não se afobem.
O mais que poderá acontecer é que vocês virem o avião
de "pernas para o ar"; e, neste caso, empurrem a maneta do gás para o fundo; cortem o contacto; fechem a
essência, e saiam tranqüilamente debaixo do avião, virado. Então, se isso acontecer, recomecem até que o instrutor ache que vocês estão aptos para um outro exercício, que é o seguinte:
Vocês teem que rodai: pela terra, fazendo uma linha reta com a bequilha, tendo o vento do lado do avião.
Isso é preciso, porque vocês teem que aprender a rodar,
não importa com que vento, para poder conduzir o avião
ao ponto de partida, ou para conduzi-lo ao hangar.

75Vocês sabem que, graças à quilha, o avião tem a tendência para girar a favor do vento. É preciso, portanto,
combater esta ação do vento natural, com uma ação
do vento artificial criado com a velocidade, e que vocês
deixam agir sobre os lemes de direção. Vocês compensarão puxando pelo "palonier" em direção oposta à do
vento. Se ainda isso não for suficiente deve se inclinar a
manche para o lado do vento. Em todo caso, é preciso que
o instrutor esteja presente nestas primeiras viagens.
Em pouco tempo, vocês obterão domínio sobre o seu
avião pelo menos nos casos em que a bequilha toca ainda
em terra. Aqui, o instrutor escolherá quatro pontos no
campo, e vocês terão que, por diversas vezes, percorrêlos em retângulo.
Depois, duas bandeiras, que serão
sempre mais e mais
aproximadas, v ã o
marcar os pontos em
volta dos quais vocês teem que descrever, com o avião,
uma figura em fôr(Fig. 53)
ma de 8. (Fig. 53).
Nos primeiros ensaios talvez vocês sintam alguma segurança, mas isso não quer dizer que já tenham bastante habilidade. É pois, preciso ensaiar bem isso. Um dia
vocês vão achar que um avião não foi inventado para
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rodar em terra com bequilha no chão, e, assim, o instrutor permitirá um novo exercício: rodar o avião com a
velocidade que ele deve tomar ao levantar o vôo. Para
isso, vocês terão um exercício preliminar, que dirá das
suas aptidões.
É o seguinte: Seus companheiros levantarão a cauda do avião para a posição em que o avião voa, isto é, em
posição horizontal; o eixo do avião ficará paralelo com
a terra, o que se chama a "linha de vôo", e vocês se sentirão compenetrado desta posição. Os companheiros farão levantar a cauda várias vezes, e um de vocês no assento do piloto, sem se virar para nenhum lado, deve encontrar a posição exata, fazendo parar os companheiros, quando achar que o avião atingiu a linha de vôo.
Uma vez senhores desta posição, o instrutor fará com
que vocês façam alguns exercícios de rodagem em velocidade com a cauda do avião no ar. As manobras são
iguais às que vocês usaram com a bequilha em terra; porém, poderão constatar que são muito mais macias e que,
para conservar a linha reta, não será necessário recorrer à manobra dos "ailerons".
As manobras de mão se fazem assim: puxa-se progressivamente a manche de direção para a frente, e,
ao mesmo tempo, abre-se a maneia do gás. O avião
roda, a cauda vai se levantando e o aparelho vai se
equilibrar em posição da linha de vôo. Assim, vocês
vão mantê-lo por meio de duas ações no motor e no profundador. Querendo parar o avião, terão que diminuir
o gás, e a bequilha tocará o solo, e, depois, então, se empurra a manche para trás.
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Este exercício, com a cauda levantada em direção
a todos os ventos, é preciso dominar muito bem. Pódesf> dar um caso em que vocês se verão obrigados a rodar assim, até com o vento favorável, o que é bastante perigoso, e por isso mesmo, só empregado em casos
de necessidade. Tem-se que agir com muito cuidado, e a
fuselagem, neste caso, deve ser um pouco abaixo do
nível da linha de vôo. Sempre atentos, devem diminuir, e, mesmo, cortar o contacto, fechar a entrada da
essência, se o avião, por acaso, mostra tendência de
''capotar".
E agora, finalmente, os princípios gerais do vôo.
Sabendo conduzir bem o avião em terra, teem o
direito de pedir ao instrutor que levante o vôo.
Mas, o vôo tem suas regras, que é preciso conhecer.
Resumidas, são estas seguintes: um piloto deve
estar em perfeita ordem física e moral, para poder levantar o vôo. Deve evitar todos os excessos, praticar
esportes e manter uma saúde perfeita.
Um piloto, que não tem boas qualidades morais e
físicas, é um perigo não só para si, como também para
os outros que lhe são confiados.
Um avião deve ser mantido pelo piloto em perfeito estado.
Quando as regras de pilotagem são rigorosamente
observadas, os riscos de vôo são pequenos. Ao contrário, se não as observam, podem ter conseqüências dolorosas, tanto para o pessoal que está com o piloto, como
para ele própprio.
O avião é uma coisa delicada e caríssima.
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O piloto tem que ter uma conduta impecável, tanto durante o vôo, quanto em terra, não negligenciando
nunca os seus deveres.
Ê absolutamente necessário que ele conheça a
fundo o funcionamento do aparelho e de todos os órgãos do motor e de todos os demais accessórios e instrumentos que deve empregar. O piloto deve acompanhar tudo o que se faz no seu avião, os reparos, limpeza, lubrifícaçãoj etc., e nada lhe deve ser desconhecido.
E, para obter do seu aparelho o máximo rendimento, deve conhecer todas as suas particularidades, como
velocidade máxima, consumo, a maior distância que pôde
percorrer, distância da decolagem, velocidade da subida, etc.
Estas regras são importantes, e, sem elas, vocês não
conseguirão que o instrutor lhe? permita voar.
O vôo começa com a decolagem e com a subida.
Esta manobra, porém, é difícil. Deixem, portanto, tudo
isso, por enquanto, por conta do instrutor; acompanhemno sem fazer força, até que o avião ganhe certa altura.
Prestem toda atenção: o piloto dará ao avião a linha horizontal, escolherá um ponto longínquo, e vocês devem
acompanhá-lo nas manobras de direção, de altura e para
equilíbrio dos baloiços.
Vocês, então, observarão que, se o motor tiver forca
demais, a alavanca, que vocês teem na mão, produzirá
uma pressão, convidando a subir; se o motor tem rotação rnenor do que a normal, a alavanca puxará vocês
pela mão (aqui aconselho que, nos primeiros vôos, não
deixem puxar a alavanca para a frente, pois vocês ain-

da não sabem bem svliar se a velocidade é suficiente
ppra manter o avião). Se o motor tem rotação normal,
a alavanca será neutra.
As mudar CÊS não desejadas na direção escolhida
são corrí sidar pelo "palonier". Se, acaso, vocês repararam com cs movimentos feitos pelo instrutor são suaves, na t>rrHrm vez vocês farão o mesmo. Se o avião se
inclir?r nnr* n esquerda ou para a direita, vocês talvez
se *ur"vppnc[am ao constatar que o instrutor não reage.
Ê OUP ele sabe eme, se o baloiço é fraco, o avião se eauilibrará t>or si só. Ao contrário, se o golpe vem mais forte,
ele inclinará a alavanca do lado oposto à inclinação do
avião, sempre suavemente, e vai repor esta, logo que o
avião comece a se restabelecer no equilíbrio. Se, porém,
o golpe for violento demais, o instrutor agirá mesmo com
o "palonier", mas no mesmo sentido que movimentou a
alavanca. Às vezes, o avião poderá picar ou "cabrar"
mas raras vezes acontece isso, sob o efeito atmosférico.
Neste caso vocês verão que ele suavemente fará um movimento de alavanca para frente ou para trás.
Depois de algumas linhas diretas, onde vocês só foram observadores, o instrutor deixará que vocês pilotem, passando apenas a corrigir o que vocês fizerem mal.
E, nestes vôos horizontais e de linhas retas, vocês teem
que apreciar a velocidade, para evitar uma insuficiência que poderia ser grave.
Depois disso, vocês vão aprender a "virar". Uma
viragem no avião não se pode efetuar com avião horizontal. Ê preciso dar a ele uma inclinação. Mas a inclinação não pôde ser pequena nem grande demais. Pouca
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inclinação pôde meter o avião numa posição perigosa.
Uma inclinação demasiada pôde conduzir a um escorrega o. A inclinação depende também da velocidade com
que vocês voam; maior velocidade exige maior inclinação. Para adquirir noção da inclinação exata, vocês vão
começar por fazer as primeiras viragens com pouca inclinação, o que quer dizer, consequentemente, de grandes curvas.
Vocês devem agir, simultaneamente, no "palonier"
e na alavanca; uma vez que a virada é para terminar,
vocês levarão a alavanca para o meio e corrigirão, somente por meio do pé, a curva da virada. E o principal é
nunca inclinar o corpo do lado oposto ao sentido em que
age o "palonier".
A única manobra da alavanca durante a virada consiste em baixar ligeiramente, para aumentar a velocidade, se for preciso; ou então, de cabrar, ao contrário,
muito ligeiramente, para diminuir a velocidade.
Mas estas viradas de instrução que vocês vão executar, não servem somente para mudar a direção, mas
também para executá-las por diversas vezes para corrigir o que vocês fazem mal. Quando vocês forem peritos em curvas de pouca inclinação, aumentarão esta, e
virão numa curva mais fechada. E executando estas,
vocês repararão que, se o motor girar com velocidade
aumentada, a rotação da hélice lhes ajudará de um
lado. Por exemplo, a hélice vira para o lado direito (o
piloto, sentado no seu posto, vê, então, a hélice girar
em sentido dos ponteiros do relógio) . Ela dá ao avião
uma tendência de inclinar-se para a esquerda. Neste
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caso, para virar à esquerda, as manobras devem ser
exatas, levando logo tudo para o meio, e corrigindo,
levando para a direita. Se, porém, desejamos virar para
a direita, ajustamos o "palonier" e a manche; voltamos
com a manche deixando a pressão inicial sobre o "palonier" durante toda a virada.
Mas, o mais difícil em conduzir o avião é a troca
do meio da evolução.
Um avião pousado no solo é um mau automóvel;
fazer dele, no fim do vôo, um aparelho que, em vez de
voar, rode pelo chão (e isso sem causar danos ao aparelho) é a coisa mais difícil.
Vamos, portanto, examinar a partida. O avião é
levado ao ponto de partida contra o vento. Uma vez verificado o funcionamento dos comandos, e julgando necessário, deve pôr os calços debaixo das rodas. Girar o
motor em diferentes rotações. Satisfeito com a marcha,
diminúe a rotação do motor, e mande retirar os calços;
examina se a pista está livre, e abre, então, progressivamente a maneta do gás, até o máximo, e empurre a
manche para a frente. A velocidade aumenta; a fuselagem começa a suspender na parte trazeira; a manche
faz uma pressão na mão do piloto; deixamo-la voltar; e,
depois, uma vez atingida a linha do vôo, o piloto a conserva, agindo somente sobre a manche. Durante este
curso, os pés não ficam em inatividade, pqis a direção
escolhida deve ser bem mantida. O avião levanta-se
por si só. Mas, é preciso não puxar pela manche, na
esperança de uma subida rápida. É necessário contrariamente, adquirir com o "palonier" uma grande velo-
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cidade horizontal, um excesso, portanto, de sustentação.
Durante este curto tempo de partida, podem produzir-se os seguintes casos:
Se não foi mantida convenientemente a direção, o
avião se inclinará para um lado. Quando quiserem corrigir isso, talvez seja tarde. Então, fechem o gás, e puxem a manche. Se o avião tiver ainda a tendência de
capotar, cortem o contacto, e fechem a essência. Às
vezes, esta manobra brusca sai por um preço relativamente barato: um pneumático da roda furado, um
obstáculo freiando a roda... Mas, por culpa do mau
piloto, o acidente pode ser de piores conseqüências.
Outro caso: façam a decolagem com a cauda do avião
muito para cima. Neste caso, o avião pôde capotar, vi-

.Jig. 54)

rando-se de costa. (Fig. 54) Mesmo neste caso, não se
esqueçam: cortem o gás, o contacto e a essência.
Se vocês decolarem com a cauda muito baixa, o
avião pode levantar o vôo muito cedo, isto é, prematuramente, e, como não tem ainda a velocidade necessá-
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ria para sustentação, tombará ao solo. Por aqui vocês
podem medir a importância da linha de vôo. (Fig. 55)
Estejam sempre muito atentos nos movimentos do
instrutor, durante este tempo que precede a subida do
avião.
Vocês sabem que o motor é quem tem a obrigação
de puxar todo este aparelho e com ele atingir uma cer-

(Fig. 55)

tá velocidade. Por exemplo: se o avião anda com uma
velocidade de 108 quilômetros por hora, o que quer
dizer, a 30 metros por segundo, e se esta tração se
traduz nesta velocidade por um peso a ser arrastado de
45 quilos, o número de quilogramas-metros-segundos
necessário será de 45x30—1.350.
Sé vocês sabem que um cavalo representa 75 quilòmetros-metros-segundos, teem a certeza de que é necessário: l. 350x75, o que dá 18 cavalos.
Mas durante a velocidade inicial, à esta tração do
aparelho se junta, auxiliando-a, uma fração do peso.
Vamos explicar isso por meio de um desenho. (Fig.56)
Façamos um grande T, onde a linha horizontal ab
representa o avião, e a linha op o peso. Sejam, por exem-
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pio, 300 quilos que, no desenho, traduziremos por um
comprimento de 15 milímetros.
Se o avião deve subir, ele vai virar em torno de O e
o traço ab vem a ser AB, sendo que o Op será OP. O traço AOB é a nova trajetória do avião; o traço entre p e P
representará a fração do peso que deve ser ajuntado à
tração. Se vamos
medir o traço, veremos que é de um
quarto de centíme., _ ""
tro; portanto, se 15
milímetros r e p r e sentam 300 quilos,
um quarto de centímetros significa 50
quilos. A força suplementar necessária para a subida do
avião numa velocidade de 30 metros
50x30
por segundo será:
= 20 cavalos, que somados
75
com 18 cavalos necessários para a tração, dão 38 cavalos.
^ Mas não nos vamos lançar nestes cálculos difíceis.
Eu queria somente demonstrar-lhes que o motor deve ter
uma considerável força suplementar para a subida. Portanto, não é de bom aviso divertir-se em cabrar demasiadamente o avião que lhes foi confiado.
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Para subir vamos manobrar desta fôrma: quando o
avião atingir velocidade necessária, puxa-se a manche
progressivamente, não perdendo de vista o indicador de
velocidade. Vocês devem conhecer a mínima altura a
que pôde baixar o seu aparelho, sob pena de não ter suficiente sustentação e meter-se em perda de velocidade.
Portanto, deixem uma grande margem. Vocês vão parar
o comando e deixarão subir o avião nesse ângulo. O comando vai puxar em suas mãos, porque propositadamente há uma sobra de força. Vocês teem que resistir a essa
pressão. Quando chegarem a uma certa altura, onde a
perda da velocidade não acarretar grande perigo, mais
ou menos a 200 metros, vocês poderão aproximar-se da
velocidade desejada, ou cabrando um pouco, ou, então
diminuindo a rotação do motor.
Aqui devo, porém, fazer-lhes uma explicação. A
perda da velocidade se produz quando a sustentação
chega a ser ao peso de levantar; o centro de sustentação
se desloca rapidamente, ameaçando cair para a frente,
se passou para trás do centro de gravitação; ameaçará
cair para trás, se o centro de tração passou para o centro
da gravidade. Uma vez começado este movimento, o
aparelho vem a ser um objeto em queda; os governos
não reagirão; a menor dissemetria fará perder o avião
para um ou outro lado, e, geralmente, se transformará
numa "glisada" (escorregamento) sobre uma asa (Fig.
57) A manobra que resta fazer é "picar" ou cair num
buraco, isto é: a alavanca ao fundo para frente, inclinar
do lado da queda, o "palonier" do lado da descida, também. A certo tempo, depois da queda de uns 100 me-
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íros, os comandos começam a corresponder, e o avião
pode ser reconduzido à posição. Mas isso não se passará
sem susto, e creio que
vocês deixarão para
sempre de cabrar inconscientemente.
A mesma teoria
que aplicamos para a
subida, vamos agora
aplicar para a descida
com o motor cortado,
em sentido inverso;
(Fig. 58) a força pP
agora não vem juntarse à tração, mas atuará
como força móvel, quer
dizer: o peso será esta
força. Mas, num dado
momento, o peso e a
(Fig. 57)
tração teem valores
iguais. Diz-se que estão em equilíbrio para uma certa
inclinação (portanto, para certo tamanho de pP) e para
uma certa velocidade na trajetória da descida (valor que
condiciona o tamanho da tração) .
Se conservarmos certa força no motor, menos se
exigirá do tamanho pP para equilibrar a tração, o que
quer dizer que a inclinação poderá ser menor.
O piloto tem portanto, que zelar pela velocidade da
descida que tem que ser sempre suficiente para susten^
tar o avião, e um pouco maior que o vôo planado. Se a
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descida, com motor lento, se prolonga, é preciso às vezes
dar um pouco de gás, porque senão as velas se sujarão e
os cilindros se encherão de gás húmido, que os entopem.
A descida em linha reta é duma execução cômoda
e sempre possível de ser executada sobre um aeródromo
conhecido.
Mas como vocês podem ter necessidade de descer
num campo desconhecido, seja por falta de essência
que não lhes permita chegar ao ponto do seu destino, seja
porque pôde haver algum desarranjo no motor, então
vocês serão obriga_ -D dos a procurar fazer
„ — """
o que se chama uma
"espiral", que são
\
curvas lentas, motor
\
com rotação reduzi\
• l
da ou mesmo corta\
do, o que lhes permi\
tirá uma descida len\
^^ T>
ta até escolher o lu^^ r
gar de pouso. (Fig.
7»
59) Às vezes é pre(Fig. 58)
ciso também subir
dessa fôrma, porque o terreno se acha numa baixada.
Teremos então que fazer uma sucessão de curvas com
motor acelerado e cabragem relativamente pequena.
Mas, mesmo aterrissando em um campo conhecido,
vocês devem sempre fazer uma volta sobre o mesmo,
para ver se o vento não virou, ou se não há algum impecilho que possa obstar a descida. Quando vocês se certi-

Y
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ficarem de que podem aterrissar, distanciem-se e escolham a linha de descida, em imaginação, de um ponto
que vocês vão sobrevoar, para outro ponto distante, para
o qual vocês se vão dirigir. Vocês descerão reduzindo o
motor; e, passando numa altura bastante elevada para
evitar algum obstáculo, sobrevoem o campo, mas isto
sem que o avião não passe da metade do campo em seu
primeiro contacto com a terra.
É neste momento que a habilidade de vocês será
submetida a uma dura prova. Imaginem que estão contra o vento; vão executar a manobra em quatro tempos

mente, coloque-se em posição onde o nariz do avião apareça um pouco acima da linha horizontal. (Fig. 60)
Olhando-se para a frente do campo, puxa-se vagarosamente a manche; mantém-se com habilidade o equilíbrio; o avião vai descendo, e, no momento propício, vocês
terminem por puxar a manche. O avião toca o solo e
roda. A velocidade deve ser cuidadosamente escolhida,
porque uma velocidade grande faz subir de novo o
avião.

((Fig. 60)

(Fig. 59)

que serão, ou o sucesso de vocês, ou, então, uma triste
lição. Primeiramente, é preciso mudar o ângulo de planeio em que vocês até então desceram, porque não é
possível assim, com ângulo, tocar o solo. É natural que
isso não pôde ser feito de um modo brusco, e, sim, suavemente . Diminue-se o motor e leva-se a manche lentamente para trás, e sempre lentamente, puxando, o avião
vai perdendo um pouco de velocidade. Aproximando-se
do solo, mantém-se um curto vôo horizontal; e, final-

Com pouca velocidade o avião toca o solo fora de
tempo, e o choque é grande. Portanto, todo o cuidado
nunca é bastante para uma boa aterrissagem. Mesmo
quando já forem bons pilotos e quando esses movimentos forem executados quase que instintivamente, tomem
cuidado que é nestes casos que se podem produzir surprezas desagradáveis.
Uma vez em terra, o avião deve ser reconduzido ao
hangar.
— E terminamos aqui estas lições lementares sobre
a aviação. A B C da Aviação.
Agora que já sabem os princípios do vôo, façam um
dia o curso de pilotagem com um bom instrutor. Ele
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lhes dará praticamente, todas as lições que aqui estudamos. Pregar-lhes-á diversas surpresas, assustando-os,
ora diminuindo a marcha do motor em plena "virada",
em grande altura, ou diminuirá progressivamente o motor, num vôo planado, para ver se vocês já, automaticamente, modificam o ângulo de ataque, etc.; enfim provocará todas as reações para observar se os movimentos

61)

já estão se tornando instintivos — o que é primordialmente necessário para se ser um bom piloto.
E vocês serão bons pilotos — talvez grandes "azes"
— da aviação Brasileira, aos quais serão confiados importantes vôos para o progresso ou para a defesa de nossa Pátria.

SINAIS PARA IDENTIFICAÇÃO E PREFIXOS DOS
AVIÕES DE DIVERSOS PAÍSES
PAÍSES
BRASIL
Argentina
Bolívia
Equador
Chile
Canadá
Colômbia
Cuba
México
Panamá
Paraguai
Peru
Est. Unid. A. Norte
Uruguai
Alemanha
Bélgica
Bulgária
Dinamarca
Estônia
Holanda
Irlanda
Islândia
Letônia
Lituânia
Hungria
Noruega
Polônia
Portugal
Rumânia
Rússia
Grécia
Espanha
Tchecoslováquia
Suécia
Iugoslávia
Suiça
França
Gran Bretanha

PREFIXO
PP ou PY
LO
CP
HC
CC
CF
HK

CL ou CM
XÁ ou XB
RX
ZP
OB

N, K ou W
CX
D
00
LZ
OY
ES
PH
EI
TF
RY
YL
HA

LA até LN
SP
CS
CV

RÃ ou RO
SX
EC
OK
SE
UN

CH
F
G

Combinação de
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

3 letras maiúsculas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

"
" 3
Combinação de 4 letras maiúsculas
Combinação de algarismos

Combinação de algarismos Combinação de 3 letras maiúsculas
" 3
"
" 3
"
" 3
"
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
" 3
"
"
"
"

3
3
3
3

Combinação de algarismos
Combinação de 4 letras maiúsculas
ii
" 4 "
"
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AVIÕES DE DIVERSOS PAÍSES
PAÍSES

PREFIXO
Combinação de 3 letras maiúsculas
" 3 "

índia Britânica
China
Pérsia
Sião
Turquia
Japão

VT
XT
RV
HS
TC
J

Combinação de 4 letras maiúsculas

Egito
Abissínia
África do Sul
Líbia
Marrocos

su

Combinação de 3 letras maiúsculas

ET
ZS
EL
CN

Austrália
Nova Zelândia
Colônias Britânicas
Colôn. Portuguesas

Combinação de 3 letras maiúsculas
VH
>»
»» o
»
ZK
j»
M o
"
"
VP, VQ ou VR
u
» o
f
**
CR

)>

J»

O

»

>»

í»

o

J»

»

)»

í>

O

>'

"
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