Brazilian Helicopter Safety Team
Nossa Visão: Uma comunidade civil de helicópteros sem acidentes.
Visite-nos em www.bhest.org

Energia em Autorrotações
Documento Original publicado pelo USHST: Training Fact Sheet - Energy in Autorotations

Usando energia em nosso benefício
pás) – não se preocupe com isso, uma vez que isso não
muda para qualquer helicóptero.
Ώ = (Omega) a velocidade rotacional do rotor (eu tinha que
colocar ao menos um símbolo grego). Relembrando a física
do colegial, essas energias não podem ser criadas ou
destruídas, somente transferidas de um lugar para outro.

Quantidades relativas de Energia

O segredo para obter a máxima eficiência de uma
autorrotação é entender as várias energias a seu dispor.
Energia é a capacidade de realizar trabalho, e as que estão
disponíveis em uma autorrotação são: potencial, cinética e
rotacional. Há uma sutil, mas poderosa, interligação entre
essas energias que podemos utilizar em nosso benefício –
mas somente se as compreendermos.
O processo para noção de tempo/espaço entre uma falha de
motor até o pouso seguro pode ser pensado como um
exercício de manutenção de energia. Isso nos leva a três
tipos de energia:
• Potencial – energia condicionada à altura da superfície =
massa x gravidade x altura (versão abreviada – mgh)
• Cinética – energia de todo o helicóptero em movimento
em relação a um respectivo ponto no solo =
½ massa x velocidade2 (versão abreviada -½ mv2 )
• Rotacional – energia de uma massa rotativa (os rotores) =
½ Inercia pá x RPM2 (versão abreviada - ½ IΏ2 )
A medida que vamos decifrando isso, I = momento da
inércia (uma definição de engenharia sobre a inércia das
1

Há muitas formas de interação entre essas energias. A
energia potencial pode ser vista como uma fonte de energia
cinética (e rotacional). É interessante notar as suas
quantidades relativas. Não é fácil comparar energia cinética
e potencial, visto que elas podem ser trocadas uma pela
outra. Mas uma pequena quantia de energia rotacional é
surpreendente. Um DVD do assunto mostrou que a energia
rotacional era uma pequena fração da combinação entre
energia cinética e potencial, mesmo no começo de um
típico flare.
O que faz essa quantidade relativa ser importante é que a
RPM do rotor, sendo a menor energia, está longe de ser a
mais importante – sem a RPM do rotor é impossível
controlar o helicóptero e todas as outras energias estarão
sem uso.
Nós já identificamos 3 diferentes estágios da autorrotação –
o planeio, o flare e o pouso. Em cada estágio a energia está
sendo convertida de um tipo para outro, até que finalmente,
tenhamos utilizado de maneira inteligente todas elas. A
tabela a seguir descreve as diferentes fontes e o destino da
energia em cada fase.

descida / início do flare usando diferentes velocidades, a
verdadeira imagem se tornará bastante clara.

Sendo que a energia não pode ser criada nem destruída,
para onde vai tudo isso? Para superar o arrasto das pás dos
rotores e da fuselagem durante a descida

Vamos observar a diferença de energia a 50 pés AGL (o
início do flare) com diferentes velocidades. A energia
potencial a 50 pés é 50x32 = 1.600 unidades. O que é
realmente interessante é quanta diferença em velocidade
(10kt) para 60kt faz na situação geral de energia. A 70kt, a
energia é 1.300 unidades melhor do que a 60kt, mas a 50kt é
900 unidades menor. A diferença entre as duas é quase 50%
(1300-900= 400 unidades, o que é quase 50% de 900).

O motivo para discutirmos a transferência de energia de um
tipo para outro é que, se vamos ganhar mais energia
cinética (energia da velocidade) sacrificando altura, nós
devemos conhecer os diversos benefícios e problemas que
advém dessa atitude. Como vocês podem ver, isso fica bem
interessante!

O Poder do termo ao quadrado(²)

Se nós usarmos 100kt (vamos dizer que é a velocidade
máxima em autorrotação) ao invés de 60kt, a diferença de
energia no início do flare é 6400 unidades melhor, e se
formos 40kt mais lento do que 60kt, uma simples queda de
20kt, nós teremos 3200 unidades a menos de energia. Nós
podemos fazer muito com mais energia, mas pouco com
quase nada.

Se você se lembra da matemática do colegial, elevar um
número ao quadrado significa multiplica-lo por ele mesmo.
Sendo que o termo ao quadrado aparece tanto na energia
rotacional quanto na cinética, é importante reconhece-lo.
Isso significa que se você tem uma velocidade maior, você
dispõe de muito mais energia. Aumentando a velocidade de
60kt para 70kt por exemplo, significa que você não tem
mais 10 unidades de energia cinética, você tem na verdade:
(702)-(60ˆ2 ) ou 4900-3600 =1300 mais unidades para
trabalhar.

Resumo da Energia em Auto
Compreendendo os tipos de energia que podem estar
disponíveis ao piloto, seguido de uma pane de motor, é
essencial entender quais opções você tem disponível, em
pane real de motor ou treinando autorrotações.

De modo similar, diminuindo a velocidade de 60kt para
50kt, significa que você tem 3600-2500 = 900 unidades a
menos de energia para operar. O efeito pode ser
catastrófico para 10kt de diferença do que seria considerado
uma velocidade normal.
O conceito de energia será muito utilizado quando falarmos
de performance em autorrotação.

Um exemplo de Energia
Vamos utilizar um helicóptero e colocá-lo em diversas
condições de altura e velocidade, e verificar o quanto de
energia que há. Então iremos observar o que pode ser feito
com essa energia para obtermos algumas diferentes
condições no flare.
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A equação da energia potencial é = massa x gravidade x
altura ou mgh
Nós iremos assumir que a massa permanece constante,
então podemos atribui-la o valor de 1 em nossas equações,
e g= 32ft/seg²
Não iremos nos preocupar com as unidades, apenas para a
visão geral dos números.

Este documento é uma publicação traduzida do USHST (United States Helicopter
Safety Team) e analisada por um grupo de trabalho do BHEST. Mais informação
sobre o BHEST / IHST, os seus relatórios, ferramentas de segurança, e apresentações
podem ser obtidas nos sites: http://www.bhest.org/ e www.ihst.org.
Documento original pode ser acessado em:
http://www.ihst.org/Portals/54/insights/energy.pdf

Condições para iniciar o flare
Nós iremos ignorar a possibilidade de trocas por enquanto;
se nós olharmos somente a altura acima do solo no final da
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