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PRÓLOGO 
 

Esta é a Estória de um desafio que não existia. Mas fazia falta. 
 
Portanto, ele teve que ser criado lá depois de termos pulado o muro das  

impossibilidades e uma vez que passou a ter existência própria, estava diante 
de nós. Tivemos então a graça de avaliá-lo, estabelecer o seu real tamanho e 
equacionar os meios de como vencê-lo. 

 
Este é o relato do arco factual desde a ideia do projeto, passando pela sua 

realização, chegando até aos testes operacionais. 
 
E assim, após termos aceitado que a luva havia sido lançada na quadra de 

torneio pela turma de graduação do ano anterior – 1972 (que havia projetado e 
construído um automóvel de competição na categoria Gt), sentimo-nos na ob-
rigação de, no mínimo, demonstrar que tínhamos condições de competir com 
igual arrojo e destreza. 

 
Decidimos então, o Fernando e eu,  projetar e construir um Hovercraft que 

incorporasse algumas tecnologias ainda não desenvolvidas aqui no nosso Brasil. 
 
De fato, pouco conhecíamos acerca de hovercraft além de algumas infor-

mações que absorvíamos, o Fernando e eu, a partir de leituras regulares de pu-
blicações aeronáuticas, mas, consideramos que teríamos condições de aprofundar 
este conhecimento e construí-lo em apenas um ano de modo a que estivesse 
pronto no final de 1973. 

 
Os projetos de Engenharia Mecânica que nos eram propostos e recomen-

dados, não nos pareciam interessantes. Nós queríamos mais do que apenas 
cumprir um requisito curricular e assim demonstrar que o que parecia um veí-
culo complexo, poderia ser reduzido a apenas uma matriz de projetos que, a 
partir  da nossa grade de disciplinas formais, iria também demandar a aquisição 
de novos conhecimentos. 

 
 

Com a perspectiva oferecida por quase meio século de distancia, constatamos 
que a realização deste projeto não cabia no exíguo prazo que dispúnhamos mas, 
se não fosse a nossa juventude e falta de experiência, nem teríamos começado e 
deixaríamos de experimentar a emoção de estar desenvolvendo inovações. 

 
A seguir, veremos como o objetivo foi aceito pelo corpo docente, como foi 

a pesquisa para obtenção de informações, o desenvolvimento do projeto e de 
como conseguimos realizá-lo. 

 
Este relato representa a síntese da visão compartilhada pelo Fernando Abs 

da Cruz Souza Pinto, amigo de longa data e colega da mesma turma de Enge-
nharia Mecânica, que leu e contribuiu com muitas informações essenciais para 
que o texto correspondesse totalmente com os fatos, além de se dispor a fazer 
a edição completa deste. 
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O CONCEITO 
 
A ideia de fazer um projeto de conclusão de curso mais próximo de nossas 

afinidades aeronáuticas surgiu em meados de 1972 quando estávamos no 4.° ano 
de Engenharia mecânica na UFRJ. Não queríamos desenvolver projetos de eleva-
dores ou pontes rolantes, que de tão clássicos, já eram normatizados.  Além disso 
a turma anterior que se diplomava naquele ano havia desenvolvido e, o mais im-
portante, construído um carro de competição na categoria  GT (Gran-Turismo),  
com estrutura tubular de aço soldado e carroceria em  compósito de fibra de 
vidro e resina poliéster, usando um motor de Chevrolet Opala. 

 
Portanto, o Fernando e eu, após algumas considerações, imaginamos que 

um hovercraft seria um projeto com uma vertente aeronáutica, que usava uma 
tecnologia ainda recente no mundo e que traria alguns desafios de pesquisa 
que é, em última análise, o objetivo de estudarmos numa universidade.  Além 
disso, havia uma real possibilidade de ter aplicação em vários locais no Brasil 
devido à sua capacidade de operar sobre diferentes tipos de superfícies, tais 
como: águas rasas, areia, pântanos e, principalmente, de poder passar de um 
meio para outro sem ter que modificar a configuração do veículo como ocorre, 
por exemplo, nos automóveis anfíbios.





O ANTEPROJETO 
 
O maior obstáculo percebido por nós, era de 

negociar com os professores do Departamento de 
Engenharia Mecânica, para que aceitassem a nossa 
proposta pois, numa sondagem preliminar informal, 
havíamos sido dissuadidos de fazê-lo, conforme nos 
foi dito: “eles nada conheciam deste tipo de veículo”. 

 
Imaginámos então desenvolver rapidamente um 

anteprojeto teórico demonstrando que o hovercraft 
(ou aerodeslizador, em português) era composto de 
partes facilmente enquadráveis no conhecimento 
clássico de física, cálculo estrutural e dinâmica de 
fluídos (evitando falar de aerodinâmica ou de ele-
mentos finitos… para não assustar…) e, para facilitar 
a aprovação do projeto, decidimos criar um evento 
de apresentação deste nosso anteprojeto.      

Esta apresentação seria ilustrada pela projeção 
de filmes documentários a serem conseguidos no 
Serviço de Divulgação do Consulado da Grã-Bre-
tanha (que eu conhecia bem pois eu ia lá quase uma 
vez por semana ler a revista “Flight International” 
que  abordava desde aviação, indústria aeronáutica, 
espaço e temas afins). Ela ficava exposta numa es-
tante de acesso ao público informado, é claro. E, 
quando um desses exemplares era substituído pelo 
mais recente, muitas vezes eu conseguia obtê-lo (ex-
ceto quando era requisitado por algum adido ou 
técnico do Consulado). 

 
 
 

 
 
Em cerca de três semanas conseguimos alinha-

var o tal anteprojeto com um razoável grau de des-
crição do que pretendíamos: um veículo anfíbio do 
tipo “aero-deslizador” apoiado sobre um colchão de 
ar, para 2 tripulantes, com motor de automóvel.  In-
cluímos algumas equações e cálculos demonstrando 
que o envelope de projeto era coerente e realizável.   
Esse caderno foi copiado em cerca de 10 exemplares, 
de modo que cada professor convidado para a nossa 
apresentação recebesse um exemplar e assim pudesse 
avaliar a proposta. 

 
Os cálculos foram baseados em artigos publi-

cados em alguns números dessa revista inglesa 
“Flight International” num suplemento denominado 
“Air Cushion Vehicles” que abordavam o projeto e 
construção de pequenos hovercrafts por amadores, 
o que era um fenômeno da moda na Inglaterra, 
usando motores de motosserras e ventiladores in-
dustriais com pás de plástico, facilmente disponíveis 
naquele mercado. Havia inclusive um concurso es-
tabelecido pelo conhecido jornal “Daily Mail” que 
oferecia um prêmio em dinheiro para o melhor pro-
jeto de mini-hovercraft para apenas 1 ou 2  ocupan-
tes, cuja planta e instruções para construção seria 
publicada em fascículos semanais naquele jornal. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anteprojeto 
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A APRESENTAÇÃO 
 
Conseguimos reservar um anfiteatro da Escola 

de Engenharia,  que dispunha de um projetor de fil-
mes de 16 mm (era o formato mais usado em repor-
tagens e documentários), no período da tarde após 
as aulas. Garantimos a presença de 4 ou 5  professores 
do Departamento de Engenharia Mecânica e um nú-
mero razoável de alunos tanto da nossa turma quanto 
do 5.° ano, que já estavam terminando a construção 
do  projeto do automóvel de competição esportiva – 
batizado de “ENE 72” (sigla da nossa antiga faculdade: 
Escola Nacional de Engenharia). 

 
Munidos das “bolachas” de filmes e dos exem-

plares do nosso anteprojeto, estando a mesa diretora 
instalada e a plateia de alunos interessados e curio-
sos, devidamente sentados nas suas poltronas, fize-
mos a projeção de quatro filmes documentários in-
gleses que demonstravam os progressos daquela 
tecnologia britânica, inclusive um deles, que foi o 
ponto alto daquela sessão, havia sido produzido pela 
BBC e registrava a “Amazon Hovercraft Expedition”, 
ocorrida em 1969. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
Warwick Jacobs painting “SR.N6 Amazon Expedition”;  

Supplied by The Public Catalogue Foundation  

 
Esse filme era a reportagem da viagem de cerca 

de 4.000 km efetuada por um hovercraft do tipo 
SRN-6, saindo de Manaus, subindo o Rio Negro, 
passando pelas perigosas corredeiras de S. Gabriel 
da Cachoeira e, na sequência, atravessando o Canal 
do Cassiquiare, que é tambem um afluente do Rio 
Orinoco, demonstrando na prática que as duas ba-
cias fluviais eram interconectadas, seguindo um ca-
minho que havia sido descoberto por geógrafos e 
mapeado havia muito pouco tempo. 

 
A expedição prosseguiu descendo pelos inter-

mináveis meandros do Rio Orinoco até à sua foz e, 
em seguida, atravessando o Mar do Caribe até Port 
of Spain na ilha de Tobago. 

 
 

 
 
Tinha sido uma aventura atual, ocorrida apenas 

quatro anos antes, que contava com a participação 
da National Geographic Society, além de pesquisa-
dores, militares ingleses e brasileiros que, princi-
palmente, demonstrava as capacidades operacionais 
daquele tipo de veículo. 

 
Em seguida fizemos uma exposição verbal da 

nossa proposta de projeto de graduação, mas não 
tínhamos pensado em produzir transparências para 
projetar ao mesmo tempo, o que teria certamente 
enriquecido a apresentação e… aguardamos ansiosos 
o veredito da banca. 

 
A resposta, após algumas perguntas extras, foi 

positiva. Poderíamos registrar a proposta de Projeto 
de Conclusão de Curso na Secretaria do Departa-
mento com os nomes dos alunos participantes, mas 
deveríamos estar cientes de que a defesa final seria 
individual e versaria sobre qualquer assunto esco-
lhido pela banca examinadora na ocasião, de forma 
a estarmos, todos os alunos daquela turma, em iguais 
condições de arguição. 
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A EQUIPE 
 
Uma vez aprovado o nosso projeto, alguns colegas de turma se mostraram 

interessados em participar do mesmo e, diante do tamanho do desafio, concor-
damos imediatamente em ampliar a nossa equipe de 2 para 7 participantes dis-
tribuindo as responsabilidades após a definição do conceito final de projeto, o 
que deveria acontecer no início do ano, após uma viagem de estudos que o Fer-
nando e eu faríamos à Inglaterra para aquisição de informações mais precisas e 
visita a fabricantes inglesas. 

 
É inescapável o fato de que era um projeto meu e do Fernando e que nós 

éramos, por isso mesmo, os responsáveis pela ideia e pelo resultado já que tí-
nhamos muito claro em mente o que queríamos alcançar. Os nossos colegas 
que aderiram ao projeto foram, sem dúvida, atraídos por esse apelo à inovação 
e também a provarem seus conhecimentos num projeto tecnologicamente bas-
tante desafiador.  

 
 A equipe ficou então composta pelos seguintes alunos (por ordem alfabética):  
 
André Colson Schwob &  
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto  
 
Diamantino Antunes 
Hamilton Rodrigues Lins 
José Luiz Lourenço de Melo 
Marco Aurélio Neves Roberti 
Sidney Porciúncula Costa
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A VIAGEM 
 
Tanto o Fernando que era estagiário na VARIG 

quanto eu que era também estagiário na CRU-
ZEIRO poderíamos pleitear passagens internacio-
nais gratuitas que seriam concedidas a critério das 
respectivas chefias após cada ano de trabalho, se 
houvesse disponibilidade de assentos vagas num 
voo específico, tanto no trecho de ida quanto no 
de volta. 

 
Estabelecemos um período em janeiro de 1973 

para esta viagem e fomos à caça dos nossos bilhetes 
de passagens de ida e volta para Londres e, na se-
quência, Paris. No meu caso, seria a minha primeira 
viagem ao exterior com toda a sua aura e ansiedade 
associadas. 

 
Em paralelo, fizemos contato com o Consulado 

Britânico no Rio para conseguirmos uma carta de 
recomendação a ser apresentada ao Department of 
Trade and  Industry em Londres de forma a que re-
cebêssemos uma indicação e apresentação para vi-
sitarmos algumas indústrias de hovercraft lá, que 
pudessem alargar o nosso pouco conhecimento na-
quela tecnologia. 

 
Após termos exposto o que pretendíamos ao 

Adido Comercial do Consulado, tivemos que aguar-
dar a datilografia da referida Carta e consequente 
assinatura, do lado de fora do Consulado pois não 
havia uma sala de espera nesse setor.  

 

 
 
 O Consulado da Grã-Bretanha estava instalado 

num prédio de luxo na esquina da Praia do Flamengo 
e da Rua Tucumã. Para não ficarmos de pé na frente 
daquele edifício, preferimos ficar no carro do Fer-
nando, onde ocorreu um diálogo interessante. 

 
Estávamos então sentados no Karman-Ghia cor 

de mostarda e  discutimos sobre planos para o futuro 
após a nossa graduação no ano seguinte.   Um dos 
pontos abordados foi o de, como ambos tínhamos 
namoradas, em que momento no futuro, estávamos 
considerando que seria uma boa idade para se casar.   
Chegamos à conclusão que dali a uns 6 ou 7 anos 
seria uma época adequada. 

 
 Como o universo planeja em outra escala, dali 

a um ano e meio eu resolvi a questão e me casei 
com a Maria Teresa e ele somente uns 12 anos de-
pois… casou-se com a Rosalice.  Na média, ficamos 
perto dos planos… 

 
Como a VARIG tinha voos para Londres, foi 

mais fácil para o Fernando conseguir a sua passagem. 
 
No meu caso, a negociação envolvia uma troca 

de concessões entre a CRUZEIRO e a British Air-
ways que não era um problema. Contudo, o Dr. Gon-
zaga que era o então Chefe do Departamento de 
Manutenção de Aviões a Hélice (DMAH), onde eu 
trabalhava, impôs uma condição já que ele via que 
eu estava cada vez mais envolvido com a manutenção   

 
 

dos helicópteros Alouette II que pertenciam à 
AEROFOTO e, logicamente, em breve eu iria me 
transferir para lá (já que era uma empresa do mesmo 
grupo). Tudo isto exigiu que eu assumisse um com-
promisso de permanecer naquele Departamento por 
dois anos após retornar da viagem e deixar total-
mente de lado qualquer atividade relacionada com 
os helicópteros da AEROFOTO.   Como o meu ob-
jetivo imediato era a minha viagem, aceitei na hora 
e cheguei a assinar o documento! 

 
O irônico é que quando retornei da viagem em 

meados de fevereiro, o Dr. Gonzaga, como ele fazia 
questão de ser chamado, já não era mais chefe do 
departamento e assim o meu compromisso tornou-
se sem efeito. 
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LONDRES 
 
Cheguei em Londres e fui direto para o pequeno 

hotel indicado pelo pessoal da Casa do Brasil em 
Londres que se chamava Lancaster Gate Hotel lo-
calizado no n.º 65 da Lancaster Gate, rua que ficava 
próxima ao Hyde Park. 

 
Durante três dias percorri Londres a pé usando 

o Guia Michelin, de modo que, quando o Fernando 
chegou, fui eu que apresentei a cidade a ele.  Ele ti-
nha uma maior experiência de viagens ao exterior, 
mas Londres, ele não conhecia. O Science Museum 
foi um dos pontos altos dessa visita. 

 
Conseguimos marcar uma reunião no Depart-

ment of Trade and Industry para o dia seguinte. E 
chegando lá, mostramos a nossa Carta de Apresen-
tação assinada pelo Adido do Consulado no Rio mas, 
isso não parecia ter o efeito que desejávamos. Fomos 
entrevistados durante mais de uma hora após termos 
mostrado o nosso Anteprojeto ( em português). Pa-
recia que eles queriam saber as nossas reais intenções 
pois como aquela tecnologia era um dos orgulhos do 
país, eles precisavam de ter certeza de que não éramos 
espiões. Naquele dia só conseguimos uma indicação 
para participarmos de uma reunião com o pessoal de 
um clube de construtores amadores de hovercraft. 

 
Fomos então, naquela noite, em direção a um 

subúrbio de Londres, participar da tal reunião de 
um desses chapter (= seção)  que , se não me falha a 
memória, era do Hoverclub of Great Britain, on- 

 
 

de fomos muito bem recebidos e objeto da curiosidade 
deles. Ficou então o registro que pertencer a um clube 
e participar regularmente das reuniões é parte da cultura 
do país, tanto para troca de conhecimentos, como tam-
bém para estabelecer um convívio social. Aparente-
mente, os ingleses, em geral, pertencem a algum tipo 
de agremiação; clube ou congregação religiosa. 

 
 O que constatamos lá foi que eles usavam ele-

mentos construtivos facilmente disponíveis no mer-
cado para montar as suas máquinas, mas o mais im-
portante para eles era a participação e em atividades 
esportivas como rallies do que propriamente desen-
volver novos modelos. Esse desenvolvimento ficava 
por conta de alguns indivíduos apenas, cujo interesse 
era mais voltado para tecnologia do que competição. 

 
De fato, ao sair dali, não havíamos acrescentado 

nada ao que já sabíamos, quando todo nosso conhe-
cimento estava baseado no que havíamos encontrado 
em algumas edições da revista “Flight International” 
que mostravam bastante detalhes técnicos constru-
tivos naquelas vistas cutaway de traços precisos e 
excelente qualidade gráfica que apresentavam os de-
talhes “sob a casca” daquelas máquinas. 

 
Na manhã seguinte, fomos a uma biblioteca pú-

blica que dispunha da coleção completa das edições 
da revista “Flight International” e solicitamos cópias 
de praticamente todos os artigos  que continham re-
portagens sobre hovercraft. Saímos com quase 3 kg 
de informações valiosas. 

 
 
Depois fomos a uma livraria técnica e comprá-

mos dois livros sobre projetos de hovercraft: que 
nos ajudaram muito como orientação de sequência 
de projeto mesmo que contemplando apenas mo-
delos maiores tanto civis como militares. 

 Nesse dia, à tarde, após presenciarmos uma tí-
mida chuva de pequenos flocos de neve, fenômeno 
bastante raro em Londres, entramos em uma da-
quelas tradicionais cabines telefônicas vermelhas  e 
telefonamos na hora marcada para o nosso contato 
no Department of Trade and Industry e tivemos a 
grata satisfação de saber que a firma: Air Vehicles, 
localizada em Cowes, uma cidadezinha na costa 
norte da Ilha de Wight, na pessoa do seu Diretor, 
Mr. Peter Winter, havia concordado em nos receber.  

  Por um lado estávamos um pouco decepcionados 
porque nunca tínhamos lido alguma referência a essa 
empresa, e esperávamos visitar uma empresa maior e 
mais conhecida como a BHC (British Hovercraft Cor-
poration – subsidiária da Westland Helicopters) ou  
mesmo a Vosper-Thornycroft mas, pelo menos iríamos 
encontrar com alguém daquele setor industrial.  

 
 Naquele momento, não tínhamos a mínima 

ideia de quem era o tal Mr. Peter Winter mas, pouco 
tempo depois, descobrimos que a Providência foi 
atenciosa conosco pois seria mais fácil obter infor-
mações práticas e objetivas de uma empresa menor 
do que numa BHC que fabricava hovercraft mais 
pesados e que certamente usava soluções tecnológi-
cas fora do nosso alcance. 
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 ILHA DE WIGHT 
 
Saímos cedo na direção da Victoria Station, e 

subimos no primeiro trem para Portsmouth, de 
onde 2 horas depois, embarcaríamos num hovercraft 
para fazer a travessia até Cowes na Ilha de Wight.  

Ao sairmos da estação de Portsmouth já era 
possível ver o hovercraft SRN-6 (SRN corresponde às 
iniciais do fabricante: Saunders-Roe Nautical) na rampa da 
praia.  O tamanho já impressionava, tinha capaci-
dade para 38 passageiros numa cabine que lembrava 
a de uma aeronave, mas com janelas bem amplas. 

 

 
SRN-6, ligação para Cowes, Isle of Wight 

  
Essa travessia nos deu uma amostra real do seu 

comportamento particular, principalmente das di-
ficuldades de manobra descendo a rampa na praia.  
No entanto, quando chegámos sobre o mar, pareceu 
ter chegado ao seu ambiente natural. Além da emo-
ção de estarmos, pela primeira vez, navegando num 
hovercraft, o que notamos foi, o alto nível de ruído 

 
 

da sua turbina RolRs-Royce Gnome.  Havia poucos 
passageiros a bordo.  Finalmente na praia de Cowes 
após cerca de 10 minutos de viagem, as manobras 
de subida na rampa da praia e parada, demonstravam 
a destreza do piloto.  No fundo era meio anticlimá-
tico.  A viagem havia sido rápida, mas esperávamos 
mais emoções como havíamos visto naquela repor-
tagem da BBC (que havíamos assistido 3 meses antes, 
quando buscávmos a aprovação do nosso projeto).  

 
Nota: Este serviço existe desde 1965 até hoje, 

ou seja, há quase 60 anos. (usando, é claro, outro 
tipo de hovercraft, o Griffon 995 ED para 12 passageiros,  
mais econômico e muito silencioso). 

 
Para causarmos uma boa impressão de seriedade 

de propósito, estávamos usando ternos mas que eram 
próprios para o nosso clima no Rio,  Diante das con-
dições climáticas na Inglaterra, naquele momento 
onde a temperatura estava próxima de 10° C e muita 
umidade, tivemos que fazer algumas adaptações im-
provisadas para conseguir um mínimo de conforto 
térmico naquele local tais como:  usar uma camiseta  
de algodão sob a camisa social, gravata e pulôver de 
lã sob o paletó e ainda, usar calças “Lee” de veludo 
sob as calças do terno para resistir ao frio. 

 
Percorremos num taxi uma estrada tortuosa que 

margeava a costa e chegámos ao galpão cinza e mar-
rom na 1 Sun Hill, onde ficava a “Air Vehicles Ltd.”. 

 

 
 
Fomos logo recebidos pelo Mr. Peter Winter, 

que mais tarde soubemos ter sido um dos pioneiros 
que participaram da equipe do Sir Christopher 
Cockerell, na Saunders-Roe Ltd. no desenvolvi-
mento do 1.° Hovercraft, o SRN-1, no período de 
1956 / 1960. Posteriormente, nesse mesmo ano, foi 
convidado para assumir a Diretoria Técnica da 
Cushioncraft que era uma divisão da Britten-Nor-
man Aircraft Ltd. onde também participou do pro-
jeto da aeronave bimotora para 10 passageiros: o 
BN-2 Islander.  

 
 

  
Mr. Peter Winter, MSc. And AV-2 prototype model 

 
 Lá desenvolveu toda uma família de hovercraft 

silenciosos, desde o CC-2, CC-4, CC-5, CC-6 e fi-
nalmente, o CC-7, que usavam ventiladores centrí-
fugos tanto para pressurizar o colchão-de-ar,  
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quanto para fornecer o empuxo necessário ao des-
locamento.  Quando, em 1971, esta última foi total-
mente adquirida pela BHC (British Hovercraft Cor-
poration), uma subsidiária da Westland Helicopters 
Ltd., que operava no mesmo local que havia sido da 
Saunders- Roe Ltd., com uma consequente reorga-
nização funcional. Então, juntamente com dois só-
cios também oriundos da mesma empresa, ele esta-
beleceu a Air Vehicles onde desenvolvia um novo 
modelo de hovercraft:  o AV-2 que era a continuação 
da mesma linha anterior, demonstrando coerência 
e o quanto acreditava naquele tipo de abordagem 
tecnológica caracterizada pelo baixo nível de ruído, 
pelo uso de motores a pistão acionando ventiladores 
centrífugos, o que permitia também um menor custo 
de produção e um preço de venda mais atraente. 

 
 Isso era um desafio razoável, pois na maioria 

das vezes, este equipamento é projetado para operar 
como um fornecedor de baixos volumes de ar com-
primido ou como um ventilador, movimentando 
grandes volumes de ar á uma pressão mais baixa.  

 
Durante a conversa, quase sempre de pé e em 

volta do protótipo do AV-2, ele conseguiu nos “ven-
der” a ideia de usar ventiladores/compressores cen-
trífugos laterais como no CC-7 para atuar nas duas 
faixas de funcionamento, devido à sua inerente sim-
plicidade, assim como pela segurança oferecida pela 
voluta ou caracol que os envolvem, impedindo que 
alguém possa tocá-los e, eventualmente, se ferir. 

 
 

     

 
AV-2 prototype                                                                                                                           

Entrada superior dos ventiladores 

 
A outra ideia que ele nos apresentou, trazia 

também muita economia, era a estrutura do casco 
em tipo “sanduíche”, ou seja, um núcleo em espuma 
rígida de PVC (Cloreto de Poli Vinil) que era facil-
mente disponível em painéis de várias espessuras,  

 
 

recobertos por uma laminação de tecido de fibra-
de-vidro e resina epoxi, de cada lado.   Dessa forma, 
o casco não precisaria dos custosos moldes para ser 
fabricado, usando o próprio núcleo de espuma rígida 
como base, facilmente escorado com pedaços de 
madeira, apenas provisórios, e laminando-se a fi-
bra-de-vidro e resina, logo em em seguida. O que 
facilitava muito as coisas.  Usando-se apoios ade-
quados, ele demonstrou que era possível se conseguir 
um acabamento tão bom quanto podia ser visto no 
protótipo do AV-2 ali no galpão. 

 
Enfim, passamos a manhã inteira aprendendo 

muito com ele que, compartilhava toda esta tecno-
logia com generosidade e grandeza. 

 
Ele nos levou então para almoçar num bar sub-

terrâneo na cidadezinha próxima, onde comemos o 
clássico fish ‘n chips.  

 
Entre outras coisas, ele nos perguntou se, no Bra-

sil, todos os estudantes universitários se vestiam de 
forma tão comportada como nós: de terno e gravata, 
cabelos cortados… Sentimo-nos na obrigação de in-
formá-lo de que, como naquela época a estética hippie 
era a norma, senão a moda, entre os jovens estudantes 
na Inglaterra… Tivemos que admitir que não! Aqui 
no Brasil, todos tínhamos uma visão muito parecida 
com a deles, somando-se o fato de que, devido ao 
clima quente, usávamos roupas mais leves e simples.  
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Não me lembro se chegamos a experimentar a 
äle, a tal cerveja servida nos canecos à temperatura 
ambiente e que teria sido o complemento normal 
dos filés de peixe frito e batatas fritas… Acredito 
que não porque ainda havia muita coisa a aprender. 

 
No retorno do almoço, passamos pela British 

Hovercraft Corporation que ficava em East Cowes, 
no mesmo local onde havia sido a sede da Saunders-
Roe e, como ele tinha facilidade de acesso (talvez 
por razões históricas), tivemos a oportunidade de 
entrar na área de produção e vermos um (hovercraft) 
modelo BH-7 sendo construído, usando técnicas da 
indústria aeronáutica clássica e pudemos entrar no 
protótipo do CC-7 que estava encostado num canto 
e em relação ao qual ele  não tinha como reprimir 
um certo desapontamento, pelo fato de ter sido  um 
projeto em que ele tinha apostado muito e que tinha 
sido interrompido quando a BHC absorveu a Cus-
hioncraft onde este seria o seu ponto alto. 

 

 
CC-7 em Cowes                                                      

 
CC7 em operação 

 
Retornamos então a fábrica da Air Vehicles 

para mais uma sessão de compartilhamento de in-
formações  sobre hovercraft, sistemas de comando 
e controle da pressão do colchão de ar, proteção 
contra corrosão em ambiente marítimo e, lá pelo 
final da tarde, ele nos levou ao local de embarque 
para a viagem de volta para a Portsmouth. 

 
Por último, ele fez questão de enfatizar que 

“uma boa qualidade estética do projeto, é um pre-
núncio do seu sucesso comercial”. 

 
Devo dizer que a sua imagem franzina, com ca-

belos brancos e atitude de professor generoso ficou 
registrada na nossa memória além de ter indicado, 
sem sombra de dúvida, o caminho a ser seguido no 
nosso projeto, o que acabou por diferenciá-lo de tudo 
o mais que havia sido feito, no gênero no Brasil. 

 

Naquela travessia, o mar estava mais encapelado 
e pudemos ver como isso pouco afetava a estabili-
dade daquele hovercraft SRN-6. 

 
Como o Fernando e eu éramos os únicos passa-

geiros, pudemos conversar um pouco com o piloto 
e este acabou nos dando um show de manobras pos-
síveis com aquele equipamento.  Isto nos permitiu 
imaginar algo semelhante quando o nosso projeto 
estivesse pronto no final daquele ano. 

 
De volta a Londres, aproveitamos para visitar 

algumas livrarias técnicas que possivelmente teriam 
livros úteis para o nosso projeto.  Fomos também a 
uma conhecida loja de brinquedos a Hamleys na 
Regent Street, o que era outra viagem em termos 
de brinquedos mecânicos e aeromodelos, mas… não 
havia nenhum hovercraft de controle remoto. 

 
Fomos então para Paris, o que ainda então era 

visto em Londres como um lugar de perdição… 
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PARIS 
 
O Fernando insistiu muito que fossemos ver a 

loja da Renault na Avenue des Champs Elysées por 
que tinha visto uns modelos futuristas que poderiam 
ser interessantes  para  o nosso projeto. 

 
Encontramos a reprodução de um atelier de 

design de veículos com a maquete em argila e de 
como ela era produzida em 3D, a partir de vistas 
em cortes 2D. Foi outra aula de desenvolvimento 
de projeto que acabou impactando o design do nosso 
futuro hovercraft a ser iniciado quando chegássemos 
de volta ao Rio de Janeiro. 

 
Como o Fernando havia retornado para o Rio, 

eu aproveitei e contactei a SEDAM, firma francesa 
que desenvolveu alguns veículos do tipo hovercraft, 
que lá eram demonminados de Aeoglisseurs deri-
vados das pesquisas do Eng. Jean Bertin, mas usando 
uma abordagem diferente daquela usada na Ingla-
terra (em parte por causa das patentes envolvidas) 
mas, é interessante notar que a linha de pesquisas 
do Jean Bertin eram paralelas á do Christopher 
Cockerell mas com um objetivo diferente: mais ter-
restre, digamos.  Ele é reconhecido na Inglaterra 
pelo Aerotrain, um trem  que se apoiava num col-
chão de ar em volta de um trilho único em concreto 
armado  com seção em T invertido, que chegava a 
alcançar  a velocidade de 430 km/h mas, como usava 
uma turbina a gás para a sua propulsão, sofreria da 
mesma rejeição devida ao ruído produzido em linhas 
que atravessavam as cidades. 

 
 
Em resumo: fui recebido cordialmente pois fa-

lava francês mas as informações que me deram eram 
apenas teóricas e, poucos meses depois, soubemos 
que o N-500 desenvolvido para concorrer com o 
SRN-4 que fazia a travessia de carros e passageiros 
de Dover para Clais apresentou problemas de esta-
bilidade apesar de usar um conceito de colchões 
múltiplos distribuídos sob o piso do veículo,  exa-
tamente para garantir que não poderia haver perda 
de sustentação por brechas em alguns dos vários 
colchões. Não funcionava como previsto e o equi-
pamento acabou por ser retirado de serviço e suca-
teado… apesar de todo o investimento no seu de-
senvolvimento, bancado pelo estado francês. 

 
Num dos nossos trajetos de metrô, estávamos, o 
Fernando e eu, conversando em português, quando 
fomos abordados por um grupo de brasileiros e uma 
das jovens insistiu muito que fôssemos assistir ao 
filme: Estado de Sítio do cineasta grego Costa Gravas, 
recém, lançado e que, certamente não seria exibido 
no Brasil... Contava um crime cometido pelos Tu-
pamaros contra o agente americano P. M. Santore, 
que havia também estado no Brasil treinando o pes-
soal da repressão antiterrorismo em técnicas de in-
terrogatórios com requintes... 
 
Fomos lá assistir mais pela sensação de transgressão 
(já que seria proibido no Brasil), do que por alguma 
afinidade com esta visão de mundo. 
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O PROJETO 
 
As reuniões do projeto só começaram no final 

de fevereiro de 1973 entre o Fernando e eu porque 
tínhamos que decidir a configuração geral do ho-
vercraft antes de “congelarmos” o projeto a ser de-
senvolvido pela equipe. 

 
O pouco tempo que teríamos até ao final do 

ano letivo chegava a 270 dias incluindo os sábados e 
domingos, ou seja, teríamos que definir rapidamente 
os detalhes maiores para iniciarmos os pleitos de 
doação de produtos, materiais e componentes. 

 
Tínhamos avaliado bastante tudo o que havía-

mos visto e ouvido na nossa viagem e a primeira 
consequência foi o abandono total da ideia de cons-
truir um hovercraft pequeno e bem básico como 
aqueles que vimos na reunião com o grupo do Ho-
verclub of Great Britain pois não constituiria uma 
real pesquisa e desenvolvimento à altura do que 
imaginávamos para o nosso Projeto de Graduação. 

 
 Se insistíssemos nesse modelo, correríamos até 

o risco de ser visto como uma brincadeira, o que 
poderia trazer outras consequências como  por 
exemplo  ter que desenvolver outro projeto que não 
seria o que desejávamos. Esse foi o primeiro resul-
tado prático da viagem, ou mesmo, o primeiro cho-
que de realidade.  

 
 
 

 
 
Observe-se que não havia como discutir isso 

com o corpo docente do Departamento de Mecâ-
nica pois tínhamos a nítida impressão de que ha-
viam aprovado o nosso projeto meio a contragosto 
e a análise de riscos da aceitação do projeto era 
toda nossa. 

 
O tipo de hovercraft que nos parecia como o 

ideal, em termos de projeto e performance seria, 
um hovercraft para 2 tripulantes usando um venti-
lador centrifugo montado na horizontal, no centro 
do veículo para assegurar a sustentação e 2 ventila-
dores axiais com pás em plástico ABS, operando 
dentro de dutos ou carenagens em fibra de vidro 
para assegurar o empuxo, cada um deles equipado 
com lemes direcionais.  Essa era a configuração “A” 
que, inclusive, constava do nosso anteprojeto apre-
sentado no ano anterior… 

 
Esta configuração “A“,  conforme vista abaixo, 

necessitaria de 3 motores refrigerados a ar para cada 
ventilador ou um motor maior, montado no centro 
do veículo, acionando os 3 ventiladores por meio 
de um sistema de transmissão que incluía uma caixa 
de transmissão de 90.°… o que aumentaria a com-
plexidade do nosso projeto. Como esta disposição 
de ventilador centrífugo era a mais comum em todos 
os hovercraft da época, nem consideramos outra 
opção naquele momento. 

 

 
 
O panorama industrial brasileiro em 1973, tornava 

essa solução inviável por que não havia fabricação desses 
motores refrigerados  a ar com cárter em alumínio in-
jetado, ou seja  leves o bastante, na faixa de potencia de 
uma motocicleta de 250 cc.  A Honda havia iniciado as 
suas operações dois anos antes e ainda importava quase 
todos os componentes para montagem de suas motos. 

 
Por outro lado, a Volkswagen fabricava o seu 

clássico motor refrigerado a ar, usado por todos os 
modelos da sua linha de automóveis, mas, sua po-
tência limitada implicava em usarmos 2 motores 
com consequente impacto no peso do veículo e prin-
cipalmente em aumentar o tamanho do casco para 
comportar os referidos motores… 

 
A GM (General Motors do Brasil) fabricante 

da marca Chevrolet já havia doado o motor usado 
no projeto da turma do amo anterior e certamente 
não estaria disposta a doar mais um motor. 

 
Portanto, só restava a Ford e o motor que mais 

se aproximava era o do modelo “Corcel”, apesar da 
potência de 75 cv, ainda assim, era limitada. Mas era 
o que tínhamos. Isso foi solucionado pela cessão de 
um motor da versão “Belina” que chegava a 85 cv. 

 
A partir daí definimos uma configuração “B” 

para o nosso projeto, baseada na do AV-2 que ha-
víamos visto e e examinado em detalhes na visita à 
Äir Vehicles” na Ilha de Wight.  
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Usaríamos um único ventilador centrífugo na 
horizontal para atender aos requisitos de sustentação 
e propulsão, acionado pe motor Ford, através de 
uma caixa de redução angular de 90° e, novamente 
esbarramos na questão do peso dessa caixa de trans-
missão e na altura do C.G do veiculo, podendo 
trazer alguma instabilidade… 

 
Pressionados pelo tempo, avaliamos então uma 

configuração que chamamos de “C”, mais próxima 
daquela do Cushioncraft  CC-7, usando 2 ventila-
dores centrífugos de cada lado do veículo, montados 
num mesmo eixo horizontal, o que permitia uma 
redução direta simples por correia de borracha den-
tada. O motor com o seu radiador e acessórios, fi-
caria instalado transversalmente, quase no centro 
do casco, logo após a cabine. 
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Desnvolvimento da forma 

Essa foi então a configuração adotada e, a partir 
daí, pudemos começar a projetar os detalhes de cada 
subconjunto, e buscar os patrocinadores que per-
mitiriam construí-lo, a saber: 

 
O projeto ficou assim: 
 
Casco: a ser construído com estrutura tipo ‘sanduiche” 
em material compósito de espuma de poliuretano 
revestida de uma camada em fibra de vidro e resina 
poliéster. 
 
Ventiladores Centrífugos “cross-over” (por operar 
atendendo a requisitos bem distintos): a ser fabri-
cado também em estrutura compósita em fibra de 
vidro 
 
Elemento flexível ou “Saia” (numa tradução literal 
do inglês: “Skirt”): a ser fabricada em “sanduíche”  de 
poliuretano flexível reforçado por malha de poliéster.   
 
Berço do conjunto motopropulsor:  a ser fabricado 
em liga de alumínio aeronáutico. 
 
Sistema de Transmissão: a ser fabricado em aço liga 
 
Sistema elétrico, instrumentação e  proteção contra 
incêndio: adequado ao ambiente naval. 

 
As linhas gerais do layout foram definidas em 

conjunto emtre o Fernando e eu porque, afinal, 
eramos os idealizadores daquele veículo e os únicos 
que tinham alguma experiência, derivada do fato 
de termos acompanhado o projeto e a construção 
de planadores no âmbito das nossas atividades do 
Clube de Planadores do RJ (onde éramos pilotos e 
instrutores de vôo). 



Começamos por uma vista lateral na escala 1 : 
10 feito a lápis numa folha de papel vegetal, usando 
um boneco articulado  em chapa de alumínio para 
definir as dimensões longitudinais da cabine e para 
completar a vista em planta, usamos o carro do Fer-
nando – um VW modelo  SP-2 como maquete. 

 
Portanto, estávamos seguindo os cânones clás-

sicos de engenharia de veículos que prescreve o pro-
jeto de “dentro para fora”.  

 

 
ENE H-73 forma final 

 
O diâmetro externo dos ventiladores centrífu-

gos, me parece ter sido indicado pelo Peter Winter, 
(sócio e diretor da Air Vehicles) e esse foi outro 
dado de base.  Com isso, definimos em linhas gerais 
as dimensões máximas da voluta ou “caracol’ que 
conteria os ventiladores. 

Tendo as dimensões gerais do motor, definimos 
a vista lateral do veículo e fizemos uma primeira es-
timativa de peso e balanceamento dele. 

 
Com o peso parcialmente definido, estabelece-

mos um volume necessário de flutuação, a ser ga-
rantido por 2 compartimentos estanques de cada 
lado do veículo que constituiriam as vigas mestras 
deste que iriam suportar os esforços de flexão do 
casco. Com base nos dados até aí obtidos foi possivel 
definir a posição dos componentes básicos, desenho 
que serviu de orientação  durante todo o projeto e 
que, por sua utilidade e presença em todas as discus-
sões, era chamado pelo grupo de desenho mestre. 

 

  
Disposição dos componentes 

 

Após a definição da forma, construí uma pequena 
maquete na escala de 1:20 que seria, depois, muito 
útil nas discussões para o desenvolvimento de cada 
área do projeto. 

 
 Maquete - Vista lateral 

                 

 
Maquete - Vista superior 

 
Cada aluno da equipe assumiu uma parte do 

projeto mesmo que essa repartição de tarefas não 
fosse exatamente equânime, não houve reclamações 
porque, de qualquer forma o Fernando e eu éramos 
co-líderes do projeto. De modo aproximado, as res-
ponsabilidades ficaram assim: 

 
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto – Concepção geral e Estrutura do Casco 
André Colson Schwob – Concepção geral, Sustentaçao & Propulsão 
Marco Aurélio Neves Roberti – Elementos Flexíveis de Sustentação 
José Luiz Lourenço de Melo – Berço do Motor e Compressores 
Sidney Porciúncula Costa – Sistema de Transmissão 
Diamantino Antunes – Eixo Principal 
Hamilton R. Lima – Sistema Elétrico e Anti-Incendio 
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VENTILADORES 
 
A partir daí eu fui me dedicar ao projeto dos 

ventiladores “crossover”. 
 
Do livro: “Light Hovercraft Design” da Univer-

sidade de Loughborough, obtivemos os dados e a 
forma de cálculo dos requisitos de vazão do colchão 
de ar, uma vez definidos um perímetro da saia e um 
“gap” ou folga nominal a ser mantida durante a ope-
ração do veículo.  A pressão desse fluxo será definida 
pelo peso dividido pela área do colchão de ar. Além 
disso, havia suficientes dados estatísticos para definir 
uma faixa recomendada de funcionamento. 

 
O empuxo necessário era derivado de uma esti-

mativa de coeficiente de arrasto aerodinâmico ba-
seada também em dados estatísticos  e com um extra 
que proporcionasse a passagem pelo “hump”, ou seja, 
o degrau criado pela pressão do ar do colchão de ar. 

 
Com esses parâmetros eu teria que dimensionar 

o par de ventiladores centrífugos. 
 
O mais interessante é que partiria de zero pois 

não existiam similares! 
 
Havia na Biblioteca Central da Engenharia no 

Bloco A no Fundão, numa única prateleira, alguns 
poucos livros que tratavam de projeto de ventiladores 
centrífugos mas voltados apenas para ventilação, 
exaustão e com algumas referências a transporte de 
particulados. Havia um livro clássico no gênero, es 

 
 

crito por um projetista da “Chicago Blowers”que 
chegava até a abordar ventiladores centrífugos com 
pás usando perfis aerodinâmicos mas, sem entrar 
no detalhes, afinal, isso era em casos especiais onde  
um melhor desempenho proporcionado por estes 
perfis, permitiria o uso de um motor de menor po-
tência com as consequentes economias de uso. 

 
Lá no canto da prateleira, encontrei um livro 

em alemão: “ventilatorem” por H. Berg que havia 
sido usado apenas por algum professor ou mestrando 
e parecia novo e, nesse livro, encontrei centenas de 
aplicações de ventiladores parar os mais variados 
fins, com bastantes informações e gráficos. Esse pa-
recia ser o caminho mas, eu não era versado em ale-
mão… Peguei o tal livro emprestado, levei para casa 
e comecei a folheá-lo para me familiarizar com ele. 

 
Pedi ajuda ao meu pai que falava alemão para 

explicar algum sentido que me escapava em  frases 
que me obrigavam a buscar palavra por palavra, a 
tradução num dicionário Alemão-Francês que, acre-
dito, pertencera a minha avó. 

 
Os gráficos que continham as curvas de desem-

penho eram parecidos com os gráficos de bombas, 
portanto, assim fui me aproximando de 2 ou 3 gra-
ficos que descreviam o desempenho de ventiladores 
centrífugos que atendessem aos requisitos do nosso 
projeto. 

 

 
 
No final de outubro, consegui concluir esta parte 

do projeto, incluindo os desenhos que iriam ser en-
viados para produção dos contramoldes em madeira 
que, por sua vez seriam usados para a laminação dos 
moldes em fibra de vidro e resina. 

 

 
Projeto do Rotor   
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Dimensões da voluta – Importante para o projeto do casco. 

 
Essa pesquisa coincidiu com uma fase da vida 

bastante agitada na qual, entre outras coisas, sofri 
um acidente de avião no qual eu era passageiro e 
tive ferimentos que, por muita sorte, não foram gra-
ves, mas precisei de uma semana de recuperação; 
em setembro tive que efetuar uma revisão de 400 
horas num helicóptero “Alouette II” da Aerofoto 
(firma onde eu trabalhava), o que demandou 15 dias 
em Manaus e Tabatinga na fronteira do Brasil com 
a Colômbia e o Peru; e para completar, decidi noivar 
com a Maria Teresa em novembro daquele ano. 
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Projeto da Pá 



COMPATIBILIZAÇÃO  
DOS PROJETOS DOS  
SUBCONJUNTOS 
 
Quase todos os projetos dos subconjuntos não 

detalhados aqui, ensejaram discussões no grupo de-
vido a diferenças conceituais e pelos impactos que 
acarretavam nas outras partes do veículo. 

Isso exigiu esforços de catequização da parte 
infringente e algumas cisões momentâneas no grupo 
mas no final, sempre chegamos ao consenso neces-
sário para seguirmos em frente. 

 
Desenvolvemos também um “PERT” (Project 

Evaluation and Review Technique  = Tecnica de Ava-
liação e Revisão do Projeto *ver nota) do projeto 
total para estabelecer um Caminho Crítico de modo 
que pudéssemos ter uma ideia do tempo restante 
necessário para a conclusão da construção do nosso 
projeto, mas evidentemente, fomos ultrapassados 
pela realidade dos acontecimentos. 

 
 
 

Nota: O “PERT” é uma técnica de gerenciamento de projetos complexos 
de modo a estabelecer e controlar a execução do mesmo. Um dos seus 
resultados é a determinação do “Caminho Crítico” demonstrando a 
sequência de eventos (ou tarefas) que definem a duração de um projeto 
ou a sua realização física. Foi desenvolvido pela Marinha dos EUA em 
1957 para otimizar o gerenciamento do Programa de construção do 1º 
submarino de propulsão nuclear “Polaris”. Ë interessante o fato de que 
a Dupont desenvolveu de forma independente um algoritmo similar 
denominado CPM (“Critical Path Method”  = Método do Caminho Crítico) 
para a mesma finalidade.   Em 1959 as duas técnicas foram unificadas 
e passaram a constituir um elemento clássico de gerenciamento indis-
pensável nas tarefas as mais variadas possíveis. 

A CONQUISTA  
DOS PATROCINADORES 
 
Desde o início sabíamos que para viabilizar a 

construção, seria essencial escolher patrocinadores 
ou doadores que permitissem a consecução do pro-
jeto do nosso hovercraft. 

 
Após um “sobrevôo” dos possíveis fornecedores 

disponíveis nos vários segmentos da indústria tive-
mos que eleger os nossos Patrocinadores, dentre os 
quais, os principais foram: 

 
Motor: Ford Automóveis do Brasil Ltda. –  
São Caetano do Sul – SP. 
 
Casco: O primeiro elemento a ser obtido seria a 

Espuma rígida de Poliuretano (PU) com densidade 
de 30 kg/m3, a ser fornecida em chapas.  Verificamos 
que só havia uma empresa, a Trorion S.A.  situada em 
Diadema - SP, que estando a distância razoável do 
Rio de Janeiro, seria capaz de fornecer o que precisá-
vamos. Ë importante ressaltar que estas chapas de es-
puma permitiriam montar o casco sem necessidade 
de molde.  Era, portanto, um elemento fundamental. 

 
Constatamos rapidamente que além dos con-

tatos telefônicos iniciais (o que não era tão fácil na-
quela época) seriam também necessárias apresenta-
ções do nosso Projeto, batisado ENE H-73, lastreadas 
por cartas de apresentação em papel timbrado do 
Departamento de Mecânica da UFRJ para dar cre-
dibilidade ao nosso” Embaixador”. 

 
  
 
E, esse papel foi naturalmente assumido pelo 

Fernando, de modo que todos os contatos com as 
empresas que seriam os nossos patrocinadores fo-
ram, por vários motivos, efetuados por ele.   Dentre 
os quais o principal foi que ele sendo ainda Diretor 
Técnico do Clube de Planadores do RJ, tinha ad-
quirido bastante experiência no trato com autori-
dades do DAC (Departamento de Aviação Civil do 
Min. Da Aeronáutica) e diretores de empresas na 
área aeronáutica fornecedoras de componentes e 
serviços para as aeronaves do Clube. 

 
Portanto, ele planejou uma viagem, quase um 

rally, saindo de madrugada de sua casa na Ilha do 
Governador e dirigindo o seu (carro) SP-2, chegou 
na Ford em S. Bernardo do Campo no horário com-
binado, na parte da manhã, para a reunião com um 
Diretor e um Gerente da área de Engenharia. (ambos 
indicados pelo pessoal da turma de 1972 que havia 
tentado obter um motor para o seu projeto do carro 
esporte) . 

 
Após uma apresentação completa do nosso an-

teprojeto, dos contatos feitos na Inglaterra etc., pa-
rece que eles ficaram muito interessados e decidiram 
que seria feita uma doação mas, direcionada para a 
Faculdade de Engenharia Mecânica que, então po-
deria cedê-lo para o projeto da turma de 1973 e, 
eventualmente, para outros projetos na sequência.  
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Acabaram por doar, além do motor da Belina, 
os instrumentos de bordo que equipavam a linha es-
portiva do Ford Corcel (RPM, temperatura e pres-
são de óleo, amperimetro e temperatura da água). 

 
Dali, sem mesmo almoçar, o Fernando seguiu 

para Diadema, onde era a sede da Trorion Plasticos 
S.A. de modo a se apresentar para a reunião marcada 
com um Diretor e nesta, seguindo o mesmo script, 
apresentou o nosso anteprojeto, a escolha do sistema 
construtivo da estrutura sendo do tipo “sanduíche”, 
o que seria uma inovação aqui no Brasil e assim,  
conseguiu obter  a doação de blocos de Espuma Rí-
gida de Poliuretano (PU), na densidade especificada, 
já fatiado em chapas de 25 mm de espessura. 

 
A reunião na Trorion terminou quase no final 

do expediente, na hora do transito mais intenso. 
Ele, ainda sem comer nada de substancial, empreen-
deu a viagem de retorno, atravessando a cidade de 
S. Paulo para chegar na Dutra (rodovia) e só parando 
para o abastecimento, chegou de volta em casa tarde 
da noite após quase 27 horas desta maratona, lite-
ralmente “apagou” na sua cama e, só acordou na 
tarde do dia seguinte. 

 
O segundo componente importante para a fa-

bricação do casco era a Fibra de Vidro na forma de 
tecidos de várias gramaturas e mantas que dependiam 
de um único fornecedor no país: a Owens Corning 
do Brasil S.A. lá em Rio Claro -SP.  Haveria também 
a questão da mão-de-obra especializada para a lami-
nação e um local seguro com espaço suficiente para a 

fabricação do casco, capôs, portas, ventiladores, dutos 
e “orelhas” da entrada de ar dos ventiladores etc.  

 
Era, portanto, na sequência, a questão mais 

complexa e possivelmente custosa. 
 
Como já existia a experiência da turma de En-

genharia Mecânica do ano anterior que conseguiu 
fabricar a carroceria do carro de competição e o 
respectivo molde na Oficina de Fibra de Vidro do 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (MB) na Ilha 
das Cobras, a solução foi novamente apelar para o 
mesmo Diretor e conseguir esta doação de espaço, 
tecido de fibra de vidro de vários tipos, resina PE 
(poliéster) e mão-de-obra especializada.   

 
Após exposição de motivos por parte de uma 

delegação de 4 membros da nossa equipe, encabe-
çada pelo Fernando, a Marinha do Brasil avaliando 
o potencial de uso de hovercraft em algumas opera-
ções específicas, nos concedeu tudo o que haviamos 
solicitado!   O único material que eles não dispu-
nham era a espuma rígida de poliuretano (PU), que 
já havíamos conseguido. 

 
Quanto aos Componentes da Transmissão: eixo, 

flanges, polias dentadas, mancais, o contato foi feito 
pelo Diamantino, que usando do seu conhecimento 
pessoal, já que estagiava lá, conseguiu executar a usi-
nagem dessas peças  na oficina da ARU na E.F.  Cen-
tral do Brasil S.A., a partir de laminados de aço-liga 
doados pela Sandvik do Brasil S.A. e pela Borghoff 
S.A. que forneceu os mancais e rolamentos. 

O Berço do Grupo Motopropulsor foi fabricado 
nas Oficinas da Base Aérea do Galeão (FAB) – RJ 
porque, como vimos acima, o Fernando tinha, havia 
alguns anos, um bom acesso ao Comandante da Base 
e considerava que lá eles dispunham de um parque 
fabril bem equipado e  material: chapas de alumínio 
aeronáutico do tipo  “Alclad” na espessura, acaba-
mento e quantidade suficiente, além de pessoal es-
pecializado para fabricar o que precisávamos, de 
acordo com os nossos desenhos e especificações. 

 
A “Saia “ou Elemento Flexível era um item im-

portante para o desempenho do nosso hovercraft 
,foi executada na Kelsons situada na área do Mer-
cado de S. Sebastião em Olaria.   Esse contato foi 
também feito pelo Fernando e facilitado pelo Ru-
bens Brakaz, sócio da Trevoli Ltda. amigo nosso e, 
de alguma forma, concorrente da Kelson’s… 

 
  O Para-brisas do SP-2 (carro esportivo da VW 

que sucedeu ao Karman-Ghia) foi um dos pontos par-
ticularmente especificado pelo Fernando na definição 
estética do nosso hovercraft ENE H-73, assim como o 
sistema de limpa-parabrisas, foram doados pela con-
cessionária Auto Modelo, após mais uma apresentação 
do nosso Projeto feita à Diretoria da empresa. 

 
As correias dentadas para a redução de veloci-

dade e transmissão de potência, foram doadas pela 
Gates do Brasil S.A. 

 
Com isso, tínhamos os elementos necessários 

para proceder á construção do ENE H-73. 

32

ENE H-73     



A CONSTRUÇÃO  
 
Em maio, recebemos da Ford, o motor da Belina 

com 85 cv de potência, com alguma preparação para 
resistir a corrosão marítima. 

 
Isso permitiu o projeto detalhado do berço do 

GMP levando também em conta os detalhes da 
transmissão por correias e do eixo dos ventiladores. 

 
Pouco depois, recebemos as chapas de Espuma 

rígida de PU mas a construção do casco própria-
mente dito, só começou em agosto quando conse-
guimos uma “janela” na programação da Oficina de 
Fibra de Vidro do Arsenal de Marinha. 

 
Tínhamos conseguido que o pessoal da Oficina 

de Fibra de Vidro do Arsenal de Marinha, laminasse 
a fibra sobre o núcleo de espuma rígida de poliuretano 
(PU) mas, eles tinham metas de produção a serem 
cumpridas na produção de lanchas especiais e Barca-
ças de Desembarque em Fibra-de-Vidro multicamadas 
que, além da função estrutural, deveriam resistir a 
impactos de armas leves tais como: fuzis e metralha-
doras de calibre .30”, o que, para nosso espanto, che-
gava em certos lugares, a 32 mm de espessura! 

 
Conseguimos então praça na oficina para mon-

tarmos o número de horas para o núcleo do nosso 
casco e uma “janela” de folga de 48 horas nessa praça 
(jargão de Marinha que significa: espaço, sala) para 
a referida montagem e laminação. 

 

33

CRÔNICA DE UM PROJETO

 
Desenho geral do casco

 
 
Toda a equipe do Projeto foi para o local no Ar-

senal de Marinha logo após o almoço, munidos de 
trenas, esquadros, serras para aço, espátulas etc além, 
é claro dos desenhos em papel kraft na escala 1:1  mas 
tudo aquilo era o nosso 2°  choque de realidade que 
seria proporcionado pela construção e as dificuldades 
inerentes, principalmente por depender da boa von-
tade de terceiros. 

 

Medimos, marcamos, serramos, lixamos, ajusta-
mos e colamos desde a tarde entrando pela noite aden-
tro, com a ajuda de uns poucos artífices empregados 
do Arsenal que, com a aquiescência do chefe, haviam 
sido contratados “por fora” para garantir o funciona-
mento da interface com o almoxarifado e ferramen-
taria daquela oficina. Personagens essenciais! 

 
Por volta de meia noite, tínhamos algo parecido 

com o nosso projeto em termos de medidas e formas 
mas, para a nossa surpresa e decepção, não era rígida, 
como havíamos imaginado. Parecia que os painéis que  

 
 

eram rígidos na hora do corte, se tornavam moles 
após a colagem com resina.  Imaginem um casco me-
dindo mais de 4,5 m x 1,9 m x 1,2 m, como o exoesque-
leto de um grilo ao sair da sua crisálida… 

 
Nós estávamos sujos, suados e cobertos de 

poeira de poliuretano que cola na pele dos braços e 
do rosto e não sai facilmente, talvez por questões 
de eletricidade estática. 

E, ainda por cima, tínhamos que escutar as go-
zações daqueles mesmos funcionários do Arsenal, 
acostumados a moldar cascos e placas de blindagens 
grandes em moldes rígidos… se manifestando acerca 
da maleabilidade da estrutura que havíamos acabado 
de montar. Tivemos que aguentar firme! 

 
No expediente da manhã seguinte, quando co-

meçaram a laminar com tecido de fibra de vidro de 
20 oz., o casco do hovercraft começou a enrijecer, 
assim como acontece com os insetos depois recém-
saídos dos seus casulos, ainda moles, assim que são 
expostos ao sol e ao ar e se tornam definitivamente 
rígidos pelo restante de suas vidas. 



Quando a laminação externa e interna do casco 
ficou pronta, o casco alcançou uma rigidez e resis-
tência que espantou a todos, o casco podia então 
ser levantado por apenas uma pessoa, em um dos 
cantos.   Isso foi a nossa vitória pessoal contra todas 
aquelas piadas e insinuações sobre a capacidade dos 
tais alunos e futuros engenheiros mecânicos. 

 
A fabricação das 2 portas foram particularmente 

trabalhosas pela esbeltez dos núcleos e a necessidade 
de se encaixarem perfeitamente na cabine. 

 
Faltava ainda instalar alguns plugs de madeira 

para distribuição dos esforços dos assentos, pedais 
de comandos, berço do motor+ transmissão que fo-
ram adicionados posteriormente.  

 
Levamos então o casco para a oficina na área de 

laboratórios atrás do Departamento de Mecânica na 
Ilha do Fundão.  Lá instalamos e ajustamos o capô 
superior que cobria o motor e transmissão, e que era 
fixado nas laterais por elementos em aço inoxidável. 

 
Lá no Arsenal de Marinha, na Oficina de Fun-

dição, conseguimos inclusive a fabricação dos con-
tramoldes em madeira estabilizada torneada e polida 
para a fabricação doa moldes dos componentes dos 
ventiladores centrífugos – verdadeiras obras de arte!   
O ponto alto foi a fabricação do contramolde das 
pás em perfil aerodinâmico de linha neutra curva 
que teve que ser esculpido á mão pois, na época não 
havia lá um CNC – Centro de Usinagem de Con-
trole Numérico, capaz de usiná-lo. 

 

O casco foi então pintado pelo pessoal de uma 
oficina de automóveis de outro amigo nosso, usando 
massa plástica para garantir que as superfícies fi-
cassem regulares sem ondulações e, no final, o Fer-
nando acrescentou as fitas brancas margeadas de 
preto, no centro, o que conferia um certo look es-
portivo. 

 
Num último esforço, com a participação ainda 

dos respectivos responsáveis de projeto, foi possível 
instalar a saia no casco e fazer a montagem do motor 
no berço, com todos os seus componentes:  trans-
missão, mancais e eixo dos ventiladores munido dos 
respectivos flanges mas, sem os ventiladores… 

 
                                                                 

 
 Projeto da saia 

 
Dessa forma, quando chegamos ao final do curso 

e do ano letivo, tínhamos conseguido uma grande 
realização em termos de tudo o que havia sido con-
cebido, obtido, desenhado e fabricado em tão curto 
espaço de tempo. O que faltou foram os itens  com-

plementares  finais, tais como: a montagem do in-
terior de cabine, do painel de instrumentos e dos 
sistemas elétrico, de combustivel, de comando e 
controle, além dos 2 ventiladores centrífugos que 
não puderam ser fabricados no Arsenal.  

 
O projeto do Sistema Integrado de Sustentação 

e Propulsão foi bem longo por vários motivos, prin-
cipalmente porque não existia, na época uma lite-
ratura técnica clara acerca desse assunto que abrange 
ventiladores atendendo simultaneamente a requisi-
tos bem distintos.Confesso que ficou uma sensação 
de ter atravessado um oceano, mas sem ter conse-
guido chegar na praia. Estávamos vivos, sem dúvida, 
com muitos planos para o nosso futuro profissional, 
mas sem a satisfação de ter alcançado o objetivo.

34

ENE H-73     





36

ENE H-73     

A REPORTAGEM 
 
Já no final do curso, fomos surprendidos com um telefonema de um dos 

maiores jornais do Rio de Janeiro. O Jornal do Brasil queria fazer uma repor-
tagem sobre o 1.º hovercraft brasileiro. Foi uma importante divulgação e um 
grande orgulho para todos nós. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



A DEFESA DO PROJETO 
 
Naqueles dias do início de dezembro, o nosso 

curso havia chegado ao fim e não tínhamos mais aulas 
para assistir ou provas  a serem prestadas, portanto,  a 
nossa preocupação era de entregar o nosso projeto de-
vidamente  datilografado e impresso (graças ao patro-
cínio da Xerox do Brasil S.A.), e entregá-lo na Secre-
taria do Departamento de Engenharia Mecânica para, 
assim, marcarmos a data da “defesa do projeto” que 
permitiria, finalmente, obter o diploma de Engenheiro 
Mecânico e o correspondente registro no CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, exi-
gência legal para poder atuar  profissionalmente. 

 
Reli várias vezes os livros onde estavam regis-

tradas todas as premissas e cálculos que subsidiaram 
o nosso projeto de hovercraft para estar apto a res-
ponder a qualquer pergunta que nos fosse formulada 
pela banca examinadora pois apesar de termos di-
vidido as tarefas de projeto, o Departamento de 
Mecânica não levava em conta essa distribuição e 
cada membro da equipe do Hovercraft deveria res-
ponder sobre qualquer parte do projeto… 

 
Entretanto, não imaginamos que para nos faze-

rem perguntas, os docentes da banca examinadora 
teriam que ler todo o projeto e selecionar alguns 
pontos que considerassem relevantes para formular 
as questões para a “Defesa do mesmo”. 

 
Tínhamos imaginado, o Fernando e eu que se-

ríamos questionados sobre os méritos do projeto, ou  

 
 

acerca da configuração adotada com as suas vanta-
gens e desvantagens, ou até mesmo como o projeto 
poderia ser desenvolvido para chegar a um produto 
final para determinados tipos de aplicações… mas 
iríamos logo descobrir que essa defesa era apenas 
uma formalidade a ser cumprida e que a profundi-
dade dos questionamentos seriam bem mais simples. 

 
Pessoalmente, e tenho certeza que este senti-

mento foi compartilhado pelo Fernando, após todo 
o esforço dispendido em pesquisar e projetar um 
tipo inovador de estruturas e  um ventilador cen-
trífugo, tivemos uma sensação anticlimática quando 
as questões versaram apenas sobre avanços selecio-
nados e tempos de usinagem o eixo dos ventilado-
res… A nota deve ter sido boa, porque logo fomos 
chamados para assinar o Diploma em pergaminho 
e a carteira do CREA, mas faltou o “cum laude” que 
considerávamos que tínhamos feito jus. 

 
O sentimento da incompletude era inescapável 

mas, precisávamos começar a trabalhar pois muitas 
responsabilidades estavam chegando. 
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APÓS A GRADUAÇÃO 
 
Logo após a graduação como Engenheiro, eu 

precisei viajar em janeiro para a Colômbia para 
fazer o Curso de Manutenção do helicóptero Bell 
B-204 que a AEROFOTO havia adquirido e depois, 
em seguida, fui recebê-los em Letícia e transferi-los 
para a nossa base  em Bom Jesus no rio Javari. 

Três messes depois, já casado com a Maria Te-
resa, nos mudamos para Letícia de modo a poder 
supervisionar as operações dos 11 helicópteros que 
operavam no Rio Javari na fronteira com o Peru.  
Eu começava assim, esta parte da minha vida na 
selva amazônica, o que iria durar  mais de um ano. 

 
O Fernando foi efetivado como engenheiro na 

VARIG onde havia estagiado e já estava sendo es-
calado para implantar o Banco de Provas da turbina 
GE CF-6 e, na sequência,  a Oficina de Motores no 
Galeão, o que implicou em algumas viagens á GE 
Aircraft  Engines em Cincinati, OH nos EUA.  Sem 
dúvida, um empreendimento de vulto e que exigiu 
muita dedicação como Gerente de Projeto. 

 
Como ele permaneceu baseado no Rio e movido 

pelo sentimento incômodo de ver o hovercraft ina-
cabado, ele decidiu completar o projeto do ENE H-
73 mesmo que sozinho, sem participação dos outros 
membros do grupo. 

 
Passou a ser um desafio pessoal seu! 
 
 

 
 
Basicamente faltava fabricar os ventiladores 

centrífugos e, para isso encontrou na Ilha do Go-
vernador, uma oficina especializada em fabricação 
e reparo de barcos e lanchas em fibra de vidro cujo 
proprietário era um laminador muito competente. 
Lá foram fabricados os moldes em FV, a partir dos 
contramoldes produzidos no Arsenal de Marinha. 

 
E, assim, em poucos meses, com acompanha-

mento semanal do avanço dos trabalhos, conseguiu 
que os 2 ventiladores ficassem prontos. 

 
Observe-se que a base deles exigiu 2 peças com 

enchimento de espuma rígida de poliuretano e plugs 
de madeira no local dos parafusos de fixação no 
flange.   A parte superior da base tinha uma super-
fície côncava para otimizar o fluxo de ar e, além 
disso, comportava os pontos de engaste das pás, de-
vidamente reforçados. 

 
A coroa com perfil convexo foi feita em apenas 

um molde para a assegurar um escoamento perfeito 
no interior do mesmo e com os pontos de engaste 
das pás, devidamente reforçados. 

 
As pás foram fabricadas a partir de 3 moldes, 

um para o extradorso, outro para o correspondente 
intradorso e mais um para a viga que, instalada e 
colada entre as duas superfícies, precisava suportar 
uma carga distribuída de 2.000 kg. 

 

 
 
As 3 partes eram então coladas entre si e ajusta 

das manualmente para se encaixar exatamente ente 
a coroa  e a base. A viga ultrapassava o perfil de 
modo a se encaixar na base e na coroa de tal forma 
que a diferença de peso entre eles fosse inferior a 20 
g, o que para um componente cujo peso era da or-
dem de 10 kg, era certamente um feito digno de 
nota! 

 
Uma vez completos e pintados, os ventiladores 

foram montados no seu eixo flangeado e enviados 
para o balanceamento dinâmico. 

 
                                                       

  
Balanceamento dinamico  
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Este conjunto foi montado sobre os seus man-

cais dispostos na estrutura do berço no casco: 
 
 

         
 Rotores já no berço    

 
 
                           

   GMP instalado no casco 

 
 

 
 
Seguiram-se os testes de partida e funcionamento 

do motor e verificação de que os ventiladores cum-
priam a sua função pelo menos nos testes estáticos. 

 
 

 

   
Vista da saia e lemes 

 
 

   
Cabine e painel de instrumentos 

 
 
 

 
 
O ruído forte do motor funcionando na oficina 

atraiu muitos alunos, inclusive alguns da turma que 
se graduaria em 1977, dentre os quais, alguns se in-
teressaram em participar dos testes de desempenho 
operacional em terra e no mar. 

 

  
 Pronto para testes 

 
Assim foi estabelecida uma cooperação que per-

mitiu a realização dos primeiros testes ali perto na 
praia da ilha do Fundão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OS TESTES OPERACIONAIS 
 
Os primeiros testes operacionais no mar acon-

teceram em setembro de 1977 ali mesmo numa praia 
da Ilha do Fundão.  

 
Primeiro foram os testes na avenida que dava 

acesso aos laboratórios da UFRJ onde pôde-se notar 
o alto nivel de ruído do escapamento sem abafador. 
O hovercraft foi então colocado em uma pequena 
carreta, construida especialmente para esse fim e re-
bocado até à praia pelo Ford Landau do pai do Fer-
nando.  

 
Com o Fernando no comando, o nosso hover-

craft desceu a faixa de areia e com o impulso logo 
flutuou sobre a superfície daquela água salgada do 
fundo da baía e foi ganhando velocidade num per-
curso de alguns quilômetros. Tudo parecia estar fun-
cionando como esperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
1.ª entrada na água                                                                                      

 
    

 
Sentindo as primeiras reações 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
       A caminho                                                                          

 
                

  
   Curva à distancia 
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Após o Fernando ter iniciado a curva de re-
torno, quando o hovercraft encontrou a onda pro-
vocada pelo próprio veículo, notou-se uma súbita 
perda de velocidade e um pequeno afundamento da 
popa, aparentemente provocada pela entrada de 
água na parte traseira da saia. Para compensar o 
maior arrasto provocado por essa atitude do casco 
foi necessario aplicar uma maior potência para con-
tinuar no caminho de retorno. Nesse momento ou-
viu-se um ruído forte e nova perda de velocidade. 
Com uma RPM um pouco mais baixa, o Fernando 
conseguiu o regime adequado para àquelas condições 
e assim, retornou á praia. Na chegada, foi ainda ne-
cessário passar por uma área de terreno bastante 
crítica, onde foi possivel testar o desempenho do 
veículo em meios diversos ao da água ou areia lisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Passagem em terreno crítico 

 

 
Debriefing após o 1º ensaio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Constatou-se então que o forte ruído e a perda 
de potência foram causados pelo rompimento de  
uma das 2 correias dentadas e também pelos danos 
causados à outra pelo esforço. 

 
O programa de testes teve que ser interrompido 

por força das viagens do Fernando à França e só foi 
retomado em meados de 1980, quando um novo 
grupo de formandos assumiu o projeto, com o fim 
especifico de, com base em nossas informações, in-
troduzir as correções necessárias e fazer novos en-
saios. Após algumas consultas e pesquisas, decidiram 
substituir o par de correias por apenas uma correia 
dentada mais larga e com maior capacidade de trans-
missão de torque. A troca das correias era trabalhosa 
pois envolvia a desmontagem dos mancais e a sus-
pensão do conjunto do eixo com os 2 ventiladores, 
que não deveriam ser desmontados sob pena de ter 
que  refazer o balanceamento dinâmico do conjunto. 
Foi também introduzido um filtro de ar na admissão 
e um abafador de ruidos na descarga, que no 1.º 
teste não haviam sido instalados. Para corrigir os 
problemas de entrada de água na saia, foram modi-
ficadas as flaper valve traseiras e criados novos furos 
de drenagem na área não molhada. 

 
O novo teste foi feito no belo cenario da lagoa 

Rodrigo de Freitas em outubro de 1980, com direito 
a incríveis fotos: 
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Início de um belo passeio     

 

  
Lagoa espelhada, perfeita para testes       

                

  
Retorno de um bom teste 

Apesar do sucesso do 2.º teste, repetiu-se o pro-
blema de sustentação detectado no ensaio inaugural, 
embora com menor intensidade, o que permitiu um 
retorno já mais próximo à normalidade. A boa no-
ticia foi que a nova correia dentada resistiu perfei-
tamente às diversas variações de regime do motor, 
sem ter apresentado qualquer desgaste. Outro ponto 
importante foi a correção de uma discrepância de-
tectada quando do 1.º teste. Havia uma instabilidade 
no funcionamento do motor que aparentava, em 
determinados regimes, ser uma espécie de vibração. 
Esse problema desapareceu completamente no 2.º 
teste e chegamos à conclusão que a solução se deu 
pela introdução do filtro de ar e abafador de des-
carga, que trouxeram maior equilibrio ao conjunto. 
Também o nivel de ruído, por razões obvias, teve 
uma imensa queda. 

 
Em novembro de 1980 foi realizado um novo 

teste pelo mesmo grupo de alunos e no mesmo local 
da primeira operação, na Ilha do Fundão. Tinha o 
objetivo de verificar o comportamento do veículo 
após a introdução de novas (mas pequenas) altera-
ções nas válvulas de vedação da área traseira da saia. 

 
O resultado geral foi também muito bom, ape-

sar de ainda persistir o problema da perda de sus-
tentação após as curvas, mas menos perceptivel, pa-
recendo já demonstrar melhorias. 

 

 
Saída bem estabilizada                                                                        

 

 
Ganhando velocidade 

                                                          

  
Curva enfrentando suas próprias ondas 
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EPÍLOGO 
 
O Projeto do Hovercraft ENE H-73 foi iniciado 

como uma resposta ao desafio estabelecido pela 
Turma de 1972 que projetou e construiu um auto-
móvel de competição.   Mas, principalmente, resultou 
de uma vontade compartilhada pelo Fernando e eu 
de fazermos algo interessante que se encaixasse den-
tro da esfera aeronáutica que era muito cara aos dois. 

 
No entanto, temos a certeza de que se tivésse-

mos um “cliente”, o projeto seria enriquecido pois  
atenderia assim a requisitos reais de uso e o diálogo 
que se estabeleceria entre as partes traria um sentido 
mais objetivo para o nosso trabalho. Afinal, o enge-
nheiro é o profissional que traz soluções para o aten-
dimento de questões práticas propostas por pessoas 
ou organizações. 

 
Enfim todo o projeto precisa ser dedicado a al-

gum tipo de cliente. E, não pensámos nisso, naquela 
época. Imagino que o cliente natural potencial seria 
o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil 
que, certamente, teria uso para este tipo de veículo. 

 
O fato do Fernando ter concluído a construção 

do projeto mesmo após a graduação do curso de en-
genharia foi muito importante: permitiu a verificação 
das hipóteses de projeto, principalmente onde os re-
sultados não corresponderam ao previsto pois isto 
em última análise é o que se constitui no aprendizado 
que é o motivo de se desenvolver um projeto. 

 

 
 
O aparente acúmulo de água ao efetuar as cur-

vas, talvez pudesse ter sido resolvido com modifica-
ções adicionais na drenagem da saia ou flaper valves. 
Temos porém a certeza de que a solução correta es-
taria na introdução dos chamados “fingers” (dedos) 
na saia, originalmente previstos no projeto, que por 
serem extensões que aumentam a distancia do  “ple-
num” à água evitariam qualquer possibilidade de 
retenção ou captação pelo efeito ”scoop” (colheita). 

 
A outra hipótese levantada para essa queda de 

velocidade após o choque com suas próprias ondas, 
após uma curva, seria o peso do conjunto estar acima 
do previsto, o que demandaria um maior empuxo 
horizontal para que o aerodeslizador pudesse reto-
mar sua velocidade e ultrapassar o “hump” ou seja, 
a borda da cavidade criada pela pressão estática do 
colchão de ar de sustentação na água. Esse efeito, 
poderia então limitar a velocidade final do hover-
craft nesse meio.  

 
É importante também notar que sobre uma su-

perfície rígida, como sobre o solo ou areia, esta cavidade 
não se forma e o veículo pode alcançar a velocidade 
máxima, mesmo que com uma aceleração reduzida. 

 
Pelas circunstâncias não chegámos a fazer essa pe-

sagem final, mas sabemos que o casco ficou acima do 
peso previsto por força de alguns reforços “fora de pro-
jeto”, colocados por nossos diligentes laminadores… 

 

 
 
A escolha de um sistema integrado de sustentação 

e propulsão deveu-se principalmente à exiguidade do 
tempo disponível para construção do que  estava sendo 
projetado. Basicamente uns poucos meses (3 ou 4 ape-
nas) considerando-se também que quase todos os com-
ponentes foram obtidos por doação por empresas, or-
ganizações ou mesmo pessoas físicas benevolentes. 

 
Se tivesse sido possível dar continuidade ao pro-

jeto, como por exemplo, pela turma do ano seguinte, 
a primeira providência seria a instalação de instru-
mentação para medição de desempenho de cada ele-
mento.  A simples colocação de tomadas de pressão 
para manômetros o tipo “U” em vários pontos da voluta 
dos ventiladores, assim como do “plenun” da saia, já 
nos dariam uma ideia do que deveria ser feito para 
corrigir o desempenho pois, não temos dúvida de que 
o resultado projetado seria alcançado. Como podia ser 
constatado nos hovercraft de mesma configuração 
como o CC-4, CC-5 e CC-7.  Isto também se aplica á 
potência disponível que era suficiente para o que ha-
víamos proposto. 

 
Um projeto dessa envergadura a ser realizado 

por uma equipe reduzida de 7 pessoas deveria ter 
um prazo de duração de, no mínimo, 24 meses por-
que, além de ainda assistirmos às aulas no período 
da manhã na faculdade, tínhamos o estágio a ser 
cumprido no período da tarde. Portanto, as opera-
ções de projeto e construção ficavam relegadas a 
um 3° nível de prioridade. 
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Por outro lado, constatamos que as estimativas 
de duração das tarefas unitárias foram subavaliadas, 
portanto, mesmo que o PERT estivesse teoricamente 
correto assim como a definição do Caminho crítico, 
ficou patente que um projeto desta envergadura, 
necessitaria de uma Mentoria de um engenheiro 
com experiência em Pesquisa Operacional e Plane-
jamento de Produção. O Departamento de Mecânica 
deveria possuir este tipo de assistência que é normal 
num mestrado e doutorado. 

 
Outro ponto que fica bem claro é que após ao 

contato com o Peter Winter na Air Vehicles, nunca 
mais trocamos informações sobre o andamento do 
nosso projeto ou mesmo, para discutir alguma ques-
tão sobre a qual pairasse dúvida.  Isso se deveu, cer-
tamente, à distância e dificuldade de comunicação 
daquela época quando   não existia fax ou inter-
net… Teria sido bastante interessante se pudéssemos 
ter tido a oportunidade de mantê-lo informado dos 
nossos progressos e dificuldades. 

 
Além disso, o nível de inovações incorporadas 

ficou bem acima dos 30%, que é considerada como 
uma das “Regras de Ouro” da NASA para garantir 
o sucesso de um projeto. No nosso hovercraft ENE 
H-73, certamente por falta de vivência profissional 
e ingenuidade na avaliação das possíveis dificuldades, 
superamos os 70% a saber: 

 
 
 
 
 

— Configuração do veículo 
– Planejamento geral 
– Projeto de estrutura sanduíche 
– Projeto dos ventiladores tipo “crossover” 
– Projeto dos elementos flexíveis de contenção 

do colchão de ar 
– Projeto da transmissão de potência, adequada para 

um veículo onde a leveza deveria ser um dos cri-
térios mais importantes. 

 
Abordando-se o resultado sob a perspectiva de 

que exatamente os erros, se devidamente, avaliados, 
seriam os resultados mais importantes para se com-
pletar a formação do engenheiro. 

 
Outro ponto, digno de menção, é que a realiza-

ção física de um projeto é talvez o resultado mais 
importante para os graduados, pois representa a 
aplicação prática do seu conhecimento teórico e 
evidencia a distância entre as premissas adotadas e 
o resultado obtido. Isso é popularmente explicitado 
na expressão: “Na prática, a teoria é outra…”   
(frase célebre cunhada pelo jornalista Joelmir Bet-
ting) 

 
O resultado, mesmo diante de todas as limita-

ções acima apontadas, constituiu-se numa vitória, 
diga-se de passagem: rara, que trouxe lições inesti-
máveis talvez mais importantes do que um Curso 
apenas teórico. 

 
 
 
 
 

Enfim, tudo isso só acabou acontecendo devido 
à persistência do Fernando que, durante e após a 
graduação, acompanhou a fabricação de cada com-
ponente que ainda faltava, providenciou a monta-
gem final do veículo durante quase 3 anos e permitiu 
que o nosso projeto ENE-73 fosse concluído e tes-
tado. 

 
Como estive fora do Rio de Janeiro desde logo 

depois da graduação por causa das minhas atividades 
profissionais na selva amazônica, não pude participar 
dessa tarefa importantíssima de conclusão do nosso 
hovercraft e, por isso mesmo, reconheço como fun-
damental e extraordinário  a atitude e compromisso 
do Fernando em completar a obra.   

 
Em função do meu envolvimento no projeto 

Helibrás, consegui apenas me programar para estar 
presente durante uma parte dos testes de mar na 
Ilha do Fundão, a poucas centenas de metros de 
onde tudo começou. 

 
Espero que este relato possa servir de registro 

desse empreendimento do qual tive a felicidade de 
fazer parte.           
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APÊNDICE “A” 

 
O QUE DEVERIA SER UM PROJETO DE GRADUAÇÃO 
 
Trata-se, em verdade, de uma forma de aferição 

de competência profissional (mas não necessaria-
mente a única) cuja origem remonta às Guildas de 
Artesãos Especializados que exigiam que o aprendiz 
que havia trabalhado 7 anos como ajudante de um 
mestre ou oficial demonstrasse a sua capacidade 
profissional e esta obra deveria ficar guardada na 
sede da Guilda como prova da sua qualificação. 

 
Uma vez a obra aprovada pelos membros mais 

antigos da Guilda, o então ajudante era admitido 
nesta  e deveria cobrar pelos seus serviços o mesmo 
valor que os outros e participava assim de uma certa 
“reserva de mercado”, pois, num determinado local; 
cidade ou vila, somente os membros da Guilda po-
deriam trabalhar… 

 
Na maior parte das vezes, tratavam-se de minia-

turas, que eram muito mais trabalhosas e que exigiam 
reais demonstrações de maestria na sua execução. 

 
É fato que, no período medieval não se fazia uma 

distinção muito clara entre Artes e Ofícios e a pro-
fissão de Engenheiro deriva deste último. Um dos 
exemplos mais conhecidos é o de Leonardo da Vinci 
que atuou com maestria em vários tipos distintos de 
atividades tanto artísticas quanto de engenharia.  

 
 

O ideal seria que o projeto fosse escolhido e 
iniciado logo no começo do 5.º semestre quando são 
apresentadas as áreas de conhecimento correspon-
dentes á especialização de modo que o projeto seja 
também um catalisador da busca pelo conhecimento 
e aquisição de competências. Ao se estabelecer o 
objeto do projeto, cria-se a necessidade da aquisição 
do conhecimento e a sua busca enseja o estudo.  

 
A “Defesa do Projeto” se apresenta como uma 

avaliação do grau de conhecimento do aluno-enge-
nheiro mas esbarra na exiguidade do tempo dispo-
nível para esta arguição pela banca docente.  Por-
tanto, torna-se um sistema falho, inclusive pela 
percepção de que é  exame pró-forma já que o aluno 
-engenheiro cumpriu todos os requisitos peogramá-
ticos durante 5 anos e precisa entrar no mercado de 
trabalho. 

 
A  aferição do conhecimento por meio de exa-

mes apresenta sérias dificuldades de avaliação deri-
vadas do limitado número de questões possíveis. O 
grau obtido é pouco representativo do conhecimento. 

 
Sugiro fortemente a adoção de sistemas objetivos 

de aferição de conhecimento por etapas de modo 
que a passagem de uma etapa para a seguinte somente 
seja possível se completada toda a etapa anterior 
como nos “games”.   Essa abordagem é usada com 
sucesso nos cursos não presenciais das principais 
universidades á distancia (“Cousera”, por exemplo). 

 
 

Diante da dificuldade, cada vez maior,  de se 
conseguir professores universitários que além do 
Mestrado ou Doutorado possuam real experiência 
profissional na área, a proposta acima passa a fazer 
sentido, pois permitira mais tempo ao professor 
para desenvolver pesquisas e atuar como Mentor 
para um número maior de alunos, na medida em 
que as aulas expositivas seriam limitadas (pois a in-
formação seria obtida através de um amplo leque 
de opções). 

 
O objeto de cada Projeto de Graduação seria 

definido em comum acordo ente os docentes e os 
alunos de modo poderem ser acompanhados em 
tempo real através da técnica de “OKR’s” (Objectives 
and Key Results – desenvolvido na Intel e muito 
bem exposta por John Doerr no seu livro “Measure 
What Matters” =  Medir o que Importa ou, o que 
faça sentido).  

 
O objetivo do Projeto é subdividido por perío-

dos e um resultado “chave” é definido para cada um 
desses sub-objetivos, de modo que estes possam ser 
aferidos.   Desta forma, o aluno é treinado no auto-
gerenciamento do seu projeto, usando uma técnica 
bastante usual em vários setores empresariais. 
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APÊNDICE “B” 
 
ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO 
 
Sugiro a sequência de atividades para desenvol-

vimento de um Projeto e Graduação para Engenhei-
ros Mecânicos. 

 
ETAPAS DE UM PROJETO: 
 
— Definição Inicial do OBJETO e do CLIENTE 
— Definição da Estruturação Financeira para permitir 

a realização deste 
— Desenvolvimento do Projeto 
— Definição dos Fornecedores 
— Revisão Crítica do Projeto 
— Ajustes e Modificações  
— “Congelamento” do PROJETO 
— Detalhamento Executivo de Processos 
— Fabricação 
— Testes e Medições 
— Análise de Resultados 
— Feedback do Cliente 
— Ajustes Finais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota:  Durante a ACP – Análise Crítica do 

Projeto, deve haver a participação objetiva de todos 
os stakeholders, ou seja dos setores que irão interagir 
com o Objeto do Projeto durante a sua vida total.  
(até a retirada de serviço e recuperação dos compo-
nentes e materiais).   

 
A participação dos setores internos: Processo, 

Fabricação, testes vendas e Assistência Pós-Vendas 
e Externos: Cliente, Operador, Manutenção. 
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APÊNDICE “C” 
 
E O HOVERCRAFT?       
O QUE FOI FEITO DELE? 
 
Após a leitura ou a apresentação da saga do 

Projeto ENE H-73, o nosso Hovercraft,,  é inevitável 
a pergunta: -Qual é a importância deste tipo de veí-
culo nos tempos atuais?  

 
Passados mais de 60 anos da sua primeira de-

monstração pública do SRN-1, atravessando o Canal 
da Mancha e das subsequentes projeções hiper-fan-
tasiosas, quando chegou-se a imaginar que em futuro 
próximo haveriam hovercraft cruzando o Oceano 
Atlântico efetuando a travessia entre Londres e 
Nova York, verifica-se que eles ainda existem e con-
tinuam sendo usados.    

 
A aplicação dos hovercraft, ficou mais restrita.   

Apenas onde nenhum outro veículo consegue ser 
efetivo, como por exemplo: em lagunas muito rasas, 
praias extensas resultantes de marés de grande am-
plitude, pântanos, areais, em operações de Busca e 
Salvamento (SAR) onde há necessidade de transição 
rápida, passando de uma superfície sólida para um 
meio aquoso (e vice versa) e, em atividades tanto 
civis de prospecção geofísica e transporte humani-
tário ou de defesa civil,  quanto de operações mili-
tares que precisam se deslocar com velocidade na 
interface de superfícies bem diversas em operações 
de comandos ou de repressão a atividades ilegais. 

 

Durante mais de 30 anos os imensos hovercraft 
do tipo SRN-4, que podiam transportar até 60 au-
tomóveis e 410 passageiros, cruzaram o Canal da 
Mancha, transportando passageiros e automóveis 
entre a França e a Inglaterra até 2000. A potência 
instalada era de 4 turbinas Rolls-Royce “Proteus” 
com 3400 hp (cada), que acionavam hélices de 5,8 
m de diâmetro.  

  
Os custos operacionais passaram a pesar após 

os dois choques do petróleo em 1973 e 1979, que in-
viabilizaram os altos consumos de combustível e de 
lubrificantes de suas turbinas. Além disso, o custo 
de manutenção em consequência do desgaste dos 
elementos flexíveis em poliéster e neoprene (ambos 
derivados da petroquímica).   

 
Mas, o golpe ao qual não resistiriam foi a entrada 

em serviço do Túnel ferroviário sob o Canal da Man-
cha, aberto em 1994, que passou a dominar o trans-
porte de passageiros (impactando até no transporte 
aéreo) e aos novos “Ferry-Boats” do tipo Catamarã 
que hoje dominam o transporte de veículos e seus 
ocupantes por terem um custo operacional bem me-
nor, apesar de terem triplicado o tempo da travessia. 

 
O hovercraft foi certamente a aplicação de tec-

nologias aeronáuticas para uso naval como pode ser 
visto em quase todos os modelos de maior tamanho 
produzidos até 1983 que usavam estruturas tipica-
mente aeronáuticas e turbinas a gás com hélices.  
Até mesmo os pilotos provinham da RAF (Real 
Força Aérea).   

  
SRN-1 

 

  
SRN-4  
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MUDANÇA DE PARADIGMA 
 
Com o projeto do AP1-88 da BHC, em 1983, o 

hovercraft deixou de ser: 
 
“uma aeronave que voava baixo, para se tornar  

um barco que voa alto”.  
 
Esta mudança de paradigma permitiu oferecer 

um hovercraft de capacidade razoável, com um custo 
de aquisição e operação bastante competitivos em 
relação aos modelos anteriores, incluindo um nível 
de ruído bem atenuado, tornando-o compatível com 
os limites estabelecidos para transportes urbanos. 

 
Este resultado foi obtido por meio do uso de 

motores diesel navais (substituindo as turbinas a 
gás) e pelo uso de hélices propulsoras alojadas no 
interior de dutos cilíndricos que, além de aumentar 
a eficiência do empuxo produzido, diminuem subs-
tancialmente o nível e a frequência de ruído gerado. 

 
A aplicação de tecnologias navais que permitiru 

reduzir o seu custo de fabricação e de operação, de 
uma ordem de grandeza, pelo menos.  Por exemplo: a 
sua estrutura foi projetada para ser fabricada com cha-
pas de alumínio soldadas como é usual em lanchas rá-
pidas e catamarans de transporte de passageiros.  Além 
disso, as pesadas e complexas caixas de transmissão fo-
ram substituídas por simples correias dentadas. 

                          
                                                                                                                              
 

 

O resultado Comercial foi tal que  este modelo 
foi também fabricado sob licença na Austrália e na 
China e, quase 40 anos depois, ainda é fabricado, 
evidentemente atualizado como pode ser visto no 
modelo Griffon 8000 TD  para uso no mercado civil 
e militar . 

 
A Westland Helicopters, proprietária da BHC 

(British Hovercraft Corporation) a partir do final 
da década de 80, foi re-orientando a sua produção 
para estruturas em materiais compósitos mais afi-
nados com o mercado de maior rentabilidade de 
modo que as operações ligadas a produção e manu-
tenção de hovercraft foram transferidas para a Ho-
verworks, outra firma do ramo que existia desde 
1966 que atuava em assistência aos clientes para ma-
nutenção e treinamento. 

 
Atualmente, apenas a Griffon Hoverwork Ltd. 

Fundada em 1976, com sede em Southampton, pro-
duz uma linha completa de hovercraft desde o mo-
delo 380 HD para 4 tripulantes, até o modelo 12000 
TD, semelhante ao 8000 TD, sendo o hovercraft de 
maiores dimensões disponível no mercado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AP1-88 

 

 
AP1-88  detalhes 

 

 
Griffon 8000 TD 
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HOVERCRAfTS MÉDIOS 
 
Na década de 1970 o mercado de hovercraft 

para uso civil estava centrado na categoria de 8 a 12 
lugares e uma capacidade de carga de 1.000 kg.   Os 
protagonistas nessa categoria foram as firmas:  

 
Air Vehicles que desenvolveu o AV 2, depois 

modificado se tornou o AV Tyger caracterizado pelo   
uso de um motor a gasolina (mais tarde substituído 
por um motor diesel de 280 cv) e que se distinguia 
pelo baixo nível de ruído. Apresentava uma confi-
guração inovadora com um ventilador centrífugo 
(usado para a sustentação) montado numa posição 
transversal logo após a cabine e usando o mesmo 
eixo que acionava a hélice de propulsão protegida 
por um duto a sua volta para aumentar o empuxo.   
Além disso, o seu casco construído em estrutura 
“sanduíche” de espuma de poliuretano e fibra de vi-
dro, tinha extensões laterais infladas, como proteção 
do casco principal contra impactos, além de cons-
tituir um flutuador. Essas laterais, se murchadas, re-
duziam a sua largura permitindo o transporte em 
caminhões ou containers. 

 
Acreditamos que esta firma tenha operado até 

meados de 1985, após ter produzido cerca de 30 uni-
dades deste modelo. 

 

   
AV-2 Tiger prototype (3 vistas) 

 

 
AV- Tiger  production model  

 
Por volta de 1975 surgiu o River Rover, desen-

volvido para atender a missões humanitárias no 
Lago Tchad (na África Central). O baixo custo era 
uma exigência dos missionários religiosos, portanto  
o casco foi construído em chapas de compensado 
naval parafusadas sobre uma estrutura em canto-
neiras de alumínio e cobertura em fibra de vidro.  

 
Dentre os detalhes interessante está o sistema de 

sustentação acionado por um ventilador axial central, 
situado entre os 2 ventiladores axiais do tipo Multi-

wing dentro de dutos cilíndricos com lemes de direção 
e de profundidade (particularidade impar na catego-
ria) usados para assegurar curvas sem derrapagens. Os 
3 ventiladores eram montados num subconjunto re-
movível, o que facilitava o transporte. Os ventiladores 
acima eram acionados por um único motor a gasolina 
acionado através de  correias dentadas.  

 
O fato de usar hélices originalmente desenvolvidas 

para refrigeração de grandes motores, funcionado a 
altas rpm, produzia um nível de ruído desconfortável. 
Apenas umas poucas unidades foram produzidas, mas 
ainda existem alguns funcionando após quase 40 anos. 

 

.   

  
RiverRover – curva com elevons  
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CRÔNICA DE UM PROJETO



   
Griffon 995 ED 

 
Em 1976 a GriffonHoverwork Ltd. começou suas 

atividades com  o modelo 1000 TD, que ainda é fa-
bricado como o modelo 995 ED  que tem a particu-
laridade de que o seu motor principal diesel aciona 
um gerador DC que, por sua vez, supre a energia ne-
cessária para acionar os motores elétricos leves que 
acionam os 2 hélices de propulsão, permitindo assim 
um controle direcional excepcional além de uma  
alta confiabilidade do sistema de transmissão. 

 
Aí entra em cena outra revolução: as estruturas 

dos cascos são fabricadas usando fitas adesivas, exa-
tamente a mesma tecnologia usada em carrocerias 
de ônibus que resistem pelo menos 15 anos em con-
dições bem severas. 

 
 
 
 
 
 
 

Acrescente-se a isso o fato de terem encontrado 
o modelo empresarial compatível com a demanda 
do mercado de hovercraft que é bastante variável, 
portanto, o grupo empresarial Bland que adquiriu 
a Griffon em 2009, é uma indústria naval atuando 
principalmente no mercado de barcos e lanchas 
tanto de serviço quanto para lazer e isso garante a 
estabilidade do negócio e evita o que tem historica-
mente acontecido com todas as outras empresas do 
ramo que por falta de um plano de carga industrial 
com alguma constância, tiveram que mudar de ramo 
ou simplesmente fechar. 

 
 

 
Donar 

 
Existe ainda um hovercraft recente nessa categoria: 

o Donar – um projeto alemão e russo com um estilo e 
acabamento de alta qualidade, mas, que não foi indus-
trializado exatamente pela dificuldade de encontrar 
um mercado que absorva o custo dele e principalmente 
que possa gerar uma demanda sem grandes flutuações. 
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ENE H-73     



HOVERCRAFTS ESPORTIVOS 

 
Existem ainda 2 fabricantes ingleses, dentre os 

quais a Universal Hovercraft e a British Hovercraft 
Company que oferecem uma variedade de modelos 
esportivos para 1 ou 2 tripulantes, vendidos montados 
ou em kits para montagem em casa, além  de um 
grande sortimento de peças de reposição.  

  
 

 
 Homebuilt British hovercraft Co. Kit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Existem dezenas de empresas congêneres 

atuando em vários países do mundo, inclusive no 
Brasil, a exemplo da Hovery Hovercraft, com fabrica 
em São José dos Campos, São Paulo. 

 
O fenômeno Hovercraft continua tipicamente 

inglês pois, até onde temos conhecimento, não existem 
produções industriais de hovercraft em outros países. 

 
 

 

  
Hovery hovercraft Brasil
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Hovery hovercraft Brasil


