
Nininho,

a fita tubular de hang loop, em nylon, é bem forte também, não sei a resistência dela, 
depende da largura, mas é coisa de milhares de kg.

A de kevlar, sendo mais forte, será mais fina que a de nylon para duas de igual 
resistência.

A única desvantagem que vejo na fita dentro da quilha, em relação aos cabos externos 
do GV, é que a fita, seja de nylon ou de kevlar, pode ser cortada pelas bordas afiadas 
(serrilhadas) do tubo partido de uma quilha quebrada.  Certamente aguentará algum 
tempo, mas se a movimentação do tubo for muita, poderá se romper. Se o hangloop 
reserva ficar apoiado nos cabos externos, ficará independente da quilha, mas mesmo 
assim nada garante que esses cabos também não se rompam se puírem em alguma 
borda afiada de algo.   O fato é que, por um método ou por outro, é importante ter um 
"back-up" para o caso de a quilha se quebrar, de forma a se ter tempo de abrir o 
paraca, ou na pior das hipóteses, descer "paraquedando" com o arrasto dos destroços 
da asa, principalmente se os cabos de aço da estrutura resitirem e ela não colapsar 
totalmente.

Cada detalhe pensado de segurança pode fazer a diferença em situações extremas...

É como o Lucas falou no poema dele.., esforços vem sendo feitos p/ melhorar a 
segurança...

Cada acidente nos leva a procurar soluções p/ o que falhou.

Me lembro das fotos de 2 amigos alemães, pioneiros do vôo livre, voando sentados 
num banquinho, em asas rogalo super precárias, sem capacetes, sem paraquedas, 
provavelmente nem hangloop reserva tinham.  E os materiais e  projetos eram muito 
piores do que os de hoje em dia.

A meu ver, é como a turma falou aí.  Voar em condições muito fortes ou em local 
sujeito a rotor é sempre passível de alguma turbulência nos capotar, mais forte do que 
nossa capacidade de controlar a situação.  

Tudo é uma questão da confluência de forças envolvidas.  Qualquer brisinha leva uma 
folha rodando por aí.

No nosso caso, é preciso uma rajada mais forte p/ nos tirar da trajetória.  Já uma 
aeronave maior, é capaz de se manter voando equilibrada mesmo em turbulências 
severas. Irá chacoalhar e talvez mudar um pouco a atitude, mas seguirá em frente.  Já 
um Jumbão.., passa soberano por sérias turbulências.  É muita massa em inércia de 
velocidade.  Só mesmo rajadas muito maliciosas de uma tempestade para colocá-lo 
em risco.   

O mesmo se dá no mar:  Um mega navio, se não houver pane de motores, passa sem 
problemas nas piores tempestades.  Já um veleirinho.., sairá esfarrapado, e conforme 
o azar, naufragará.

Ficam então minhas conclusões para o vôo no grande "swell" do cerradão.., quente, 
seco e bravio:



Ganhar primeiro bastante experiência em regiões de vôos mais normais, onde mesmo 
assim passaremos nossos momentos de turbulência, que aprenderemos a controlar e 
a verificar as reações da asa.

Sabendo que o vôo é sempre "por conta e risco"...,   se enfiar nas condições mais 
radicais sabendo que ali pode ter lobo mau na floresta. 

É belo desafio e experiência, mas o bicho pode pegar.   Em Owens, Brasília, Quixadá 
e vários outros locais radicais de vôo a vela, em certos dias a condição pode não estar 
p/ o nosso bico.

2. Velocidade é segurança.   Não é só pelo fato de se estar mais longe do stall,  
quando a sustentação falha e a recuperação é imprevisível, principalmente na 
turbulência.   É pelo fato de se ter mais inércia para manter a trajetória estável do 
movimento. 

Já repararam que quando estamos velozes, na tirada, e passamos por alguma 
turbulência mais brava, sofremos um severo chacoalho (às vezes até batendo a ponta 
do cinto na quilha), e alguma mudança na atitude da asa,  mas  a grande inércia do 
movimento nos faz seguir adiante, mesmo em atitude meio radical, mas normalmente 
controlável.    A inércia (estabilidade e tendência a não se alterar o movimento) é 
proporcional ao quadrado da velocidade.  Uma velocidade de 60 km/h é 3 vezes mais 
poderosa em inércia do que uma velocidade de 35 km/h.  TRES VEZES!  

É preciso 3 vezes mais força p/ exercer um giro capotante na asa, numa mudança 
brusca de uma ascendente p/ descendente (ou vice-versa), se ela estiver a 60km/h em 
vez de 35.  Claro, o tranco será maior, e a estrutura tem que aguentar, mas a 
tendência a seguir numa trajetória mais estável é 3 vezes maior.

Não estou dizendo que é para voarmos velozes o tempo todo, mas sim para ficarmos 
espertos e não voarmos lento em condições fortes.  Em termais bicudas, subiremos 
rapidamente, mesmo mantendo boa velocidade. Manter ali uns 50 e poucos km/h nos 
dará muito mais segurança.  

Nas transições, a velocidade é sempre bom fator de segurança:  Ao batermos em 
descendente ou ascendente fortemente abrupta, sofreremos um tranco, mas um 
menor giro torsional, seja ele bico p/ baixo, bico p/ cima ou giro lateral,  exatamente 
pela bruta força de nossa inércia,  além do que, ficarmos menos tempo expostos ao 
pequeno e perigoso local do shear (tesoura de vento).

3. Marcha caçada demais deve ser deixada p/ ser utilizada do meio da tarde p/ a 
frente, quando a atmosfera começar a se suavizar um pouco.  No começo do vôo, 
quando a turbulência é brava, alguns voadores experientes voam com o cabo na mão, 
fora do mordedor, pronto a ser liberado instantaneamente sem tirar a mão da barra.     
O perfil da vela solta é muito mais recuperante em situações radicais.

4. Manter os sprogs em regulagem mais conservadora em locais de condição forte. 
Ligeiramente mais altos (padrão standard), só vão diminuir ligeiramente a performance 
da asa quando a marcha estiver totalmente caçada.  Não vale a pena arriscar a não 
ter uma boa recuperação de mergulho, que nesses locais, mais cedo ou mais tarde, 
algum shear pode nos pegar de mal jeito.



5.  Fibra de carbono tem resistência à tração bem superior à do alumínio, mas não à 
compressão, pois essa depende da resina, que, para se igualar à do alumínio, teria 
que ter espessura maior.  Peças em fibra de carbono ficam muito resistentes em perfis 
mais largos, pois aí o lado da tração continua extremamente forte, e o da compressão 
tem momentum de alavanca (distância de um lado p/ o outro do perfil) suficiente p/ 
atenuar a força de compressão nas torções de esforço longitudinal do conjunto.  Daí o 
largo diâmetro e  a espessura dos cross-bar.

No relato da capotada do alemão em Brasília, vejam que as 2 barras laterais (de 
carbono) foram os pontos fracos que colapsaram na estrutura, não aguentando a 
compressão.  Alguns voadores experientes usam carbono no trapézio apenas no 
speed bar, que é o componente de tração.  Nas barras laterais, mantêm as de 
alumínio, que são os componentes de compressão da estrutura.   Barras laterais de 
carbono não podem ter muita espessura, pois aí perderiam a capacidade de ceder 
lateralmente em caso de crash no pouso, machucando o piloto.  Também não podem 
ter perfil muito largo por causa da aerodinâmica.    Assim, a resistência geral delas à 
compressão fica limitada, e pode ser um ponto fraco numa capotada.

Me desculpem o tijolão de informações técnicas e físicas, mas espero ter contribuído 
um pouco p/ a diminuição dos raros casos de capotadas  e colapsos estruturais. Não 
quero ser professor de ninguém e muito menos dono da verdade, que está sempre um 
pouco além..., e é particular de cada um.

No mais, sejamos cada vez melhores pássaros, melhores pessoas, e que a sorte nos 
acompanhe.

bvs,

Cid


