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1. RESUMO 

Este artigo teve como objetivo realizar um estudo sobre a estabilidade de uma 

aeronave e descrever um sistema de controle, usando como motivação a projeção e 

construção de um Aerodesign, para a competição realizada pela SAE BRASIL, 

localizada em São José dos Campos, com objetivo de demostrar um vôo controlado 

através de técnicas e conhecimento de Engenharia Aeronáutica entre os estudantes. 

O tema apresentado tem o intuito de apresentar de forma que todos os leitores 

consiga ter um entendimento rápido e fácil sobre alguns fundamentos em uma 

aeronave convencional, abordagens modernas na estabilidade e controle de 

aeronaves. Os tópicos abordados incluem estabilidade estática e corte; derivados de 

estabilidade e movimentos longitudinais e laterais direcionais característicos, efeitos 

físicos da asa, fuselagem e cauda no movimento da aeronave. Métodos e sistemas 

de controle são discutidos, com ênfase na estabilização de veículos de vôo por 

técnicas clássicas e modernas de controle; análise do domínio do tempo e da 

frequência do desempenho do sistema de controle. Haverá uma breve discussão 

sobre o movimento em altos ângulos de ataque, acoplamentos de rolagem e outros 

regimes de voo não lineares. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os engenheiros de estabilidade e controle estuda quão bem uma aeronave 

pode voar e como é fácil ser controlada. Entende-se por estabilidade, a tendência de 

uma aeronave retornar ao seu ponto de equilíbrio após perturbação. Essas 

perturbações podem ser uma entrada do piloto ou um fenômeno atmosférico, tais 

como, rajadas de vento, gradientes de vento e turbulência. 

O objetivo é mostrar como uma aeronave estável deve realizar um vôo em 

que o piloto não precise controlá-lo o tempo todo, a fim de corrigir qualquer desvio 

causado por pequenos distúrbios. Para realizar uma missão com segurança, uma 

aeronave tem que ser capaz de fazer um vôo estável e ter a capacidade de 

manobra, em uma grande variedade de altitudes e velocidades.  A eficiência das 

superfícies de controle de um avião é também um tópico estudado por engenheiros 

de estabilidade e controle. 

Existem os modos de movimento para analisar a fim de preencher os 

requisitos de estabilidade. As aeronaves devem ter movimentos estáveis 
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longitudinal, lateral e direcional. Em uma aeronave, temos um elevador horizontal 

preso à cauda para controlar o passo. Em segundo lugar, um plano de cauda vertical 

apresenta um leme (muito parecido com um barco) que controla a guinada. 

Finalmente, ailerons instalados nas asas podem ser usados para rolar a aeronave 

de lado a lado. Em cada caso, uma mudança de atitude da aeronave é conseguida 

mudando a sustentação sobre uma dessas superfícies de controle. 

 

2. OBJETIVOS 

O programa Competição SAE BRASIL AeroDesign é um desafio lançado aos 

estudantes de Engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o 

intercâmbio de técnicas e conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, através de 

aplicações práticas e da competição entre equipes. Ao participar do programa SAE 

AeroDesign o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto 

aeronáutico, desde sua a concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

Os estudantes devem participar do evento AeroDesign para conhecer e 

experimentar os princípios básicos da aviação, bem como aprender a trabalhar em 

equipe, pesquisar, planejar e trabalhar para atingir objetivos necessários para o 

desenvolvimento do projeto escolhido.  

 

3. METODOLOGIA 

O estudo realizado é de natureza exploratória bibliográfica, com base em livros e 

artigos de autores que versam sobre o tema. A pesquisa estará concentrada em 

mostrar como uma aeronave consegue retornar a posição original após ser afastada, 

por motivos de turbulências ou qualquer outro tipo de falha. 

Os conceitos aqui adquiridos serão usados de forma pratica na construção de 

um aerodesign para o maior evento do gênero em todo o Hemisfério Sul 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O termo "estabilidade" refere-se à estabilidade de uma aeronave no plano 

longitudinal, ou de inclinação, sob condições de vôo constantes. Esta característica 

é importante para determinar se um piloto humano será capaz de controlar a 

aeronave no plano de lançamento sem exigir atenção excessiva ou força excessiva. 
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Entender que a matéria é qualquer substância que ocupa espaço e tem um 

determinado peso. Duas partículas básicas, o átomo e a molécula, formam toda e 

qualquer matéria. A molécula é a menor partícula de uma substância, que ainda 

conserva todas as propriedades da substância original. Com todo esse estudo 

aprimorado, compreendemos a: 

 Primeira lei de Newton (inércia): “Todo corpo permanece em seu estado de 

repouso (velocidade constante) a não ser que uma força aja sobre ele”. 

 Forças: A segunda lei de Newton (força) 

F = m.a 

P = m.G 

 Trabalho e energia: "Trabalho é força vezes distância. O trabalho feito por uma 

força atuando em um corpo é igual a grandeza da força multiplicada pela distância, 

através do qual a força atua". 

T =  F.d 

Todo avião deve ser “Estaticamente e Dinamicamente Estável”, fazendo um 

comparativo:  

 Aviões de passageiros geralmente são mais estáveis;  

 Aviões de acrobacias são menos estáveis, portanto mais manobráveis;  

 Um avião excessivamente estável pode tornar-se muito difícil de ser manobrado, 

pois resiste aos comandos do piloto.  

Concluímos que a “Estabilidade Lateral” é menos importante do que a “Longitudinal”, 

pois os esforços gerados são pequenos. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este trabalho ainda está em fase inicial, onde pretendemos levantar os dados 

necessários para iniciar-se a fase de projeto. 

 

6. FONTES CONSULTADAS 

Livro:  HOMA, Jorge M. Aerodinâmica e Teoria de Vôo – Noções Básicas. Disponível 

em  

http://www.aeroclubedebrasilia.org.br/aulas/PPTVA08-

Estabilidade_Longitudinal_Lateral_e_Direcional.pdf 
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