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São aviões que foram desenvolvidos para demonstração de fenômenos 
aerodinâmicos para estudantes de Física e Ciências. Curiosamente, nas 
experiências já feitas, o êxito foi maior entre alunos de 5ª série. 
 
1. O avião é feito de forma que concentre maior massa à frente, tendo pois 

tendência para picar.  Isto é conseguido por maior número de dobras à frente. 
Lançado assim, o avião cai. Entretanto, uma dobra no bordo de fuga da asa faz 
com que o avião voe de forma  estável. Após isto, faz-se uma dobra para baixo 
no bordo de ataque e o avião ganha maior poder de ascensão. O aluno 
aprende a função dos estabilizadores e dos hipersustentadores. Em seguida 
mostra-se que excesso de inclinação faz o avião “estolar”, isto é, cair de ponta. 

2. Avião derivado do primeiro, mas com asa clássica. Voa mais longe. Se 
colocarmos os “winglets” (dobras de ponta de asa) ele voa mais longe ainda. 

3. Igual ao  número 2, mas com dobras no bordo de ataque e de fuga. A força de 
sustentação é tão aumentada que DOBRA A ASA. Pode-se discutir com o 
aluno o problema de engenharia que é a necessidade de reforço na junção 
asa/fuselagem em aviões com recurso de hipersustentação. 

4. Asa Delta com Estabilizadores. Tipo Mig-21. Muita agilidade e velocidade 
5. Avião dinamicamente instável, isto é centro de massa atrás do centro de 

sustentação, ou seja o avião é mais pesado atrás. Neste caso a dobra do 
estabilizador tem de ser para baixo e não para cima. Primeiro avião de papel 
do mundo a ter esta capacidade. Desempenho limitado pois aviões assim só 
através do sistema “fly-by-wire”, totalmente controlados por computadores. No 
avião de papel isto é contornado (em parte)  pelo grande número de 
estabilizadores e quilhas auxiliares.  

6. Avião de asa circular. Muito veloz e estável, mas de baixa manobrabilidade. 
7. Conjunto dos modelos. 
 
Esta experiência foi concebida para popularizar conhecimentos de aeronáutica no 
país onde nasceu Santos Dumont.  Em momentos de êxito na sua aplicação, 
alunos foram capazes de observar fotografias de aviões e conferir a posição de 
estabilizadores , hipersustentadores e “flaps” e associá-los ao aspecto de vôo 
fotografado, isto é porque estava subindo, descendo, etc. 
A demonstração para professores de Física do Brasil inteiro, no V Simpósio de 
Ensino de Física terminou com um verdadeiro “happening” em que mestres e 
Ph.Ds. ao aprenderem a fabricar os modelos e verificar suas propriedades, 
voltaram à infância por alguns instantes... A palestra foi aplaudida de pé e teve-se 
que bisar a mesma. 


