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às vezes algo até pe-
caminosas ... Eis que 
num programa sério 
de televisão – e depois 
repetido em vários 
jornais – foi mostrado que um inglês conseguira voar em voo 
autônomo, vencer, ou seja, cruzar o Canal da Mancha. Conte-
mos como foi: o rapaz era atleta de ciclismo e, portanto, com 
excelente preparo físico; foi construída uma máquina sim-
ples, misto de bicicleta e pequeno avião, na sua maior parte 
de isopor – que tem alguma resistência e baixíssimo peso. O 
aparelho funcionava face ao girar de uma hélice acionada 
pelo girar do eixo da bicicleta. O pequeno avião tinha ve-
dação para impedir que o suor do corpo evaporasse e, com 
isso, durante a prova não haveria a necessidade urgente de 
hidratação do corpo do atleta. Com isso não era obrigatório 
levar água potável para o atleta.

Num dia sem vento e estando em local plano e quase do 
nível do mar, o candidato com seu, digamos assim, “avião-
-bicicleta”, e na presença de muitos observadores e fiscais, 
começou a correr com o “avião-bicicleta” impulsionado pela 
movimentação típica das bicicletas e que fazia girar uma 
hélice do aparelho, hélice que, com isso, e com as condições 
aerodinâmicas do aparelho, conseguiu voar em altitudes de 
um a dois metros sobre o nível do mar. 

As regras fixam uma distância mínima a vencer no voo 
autônomo, algo como um quilômetro como aqui relatado. 
Agora vencer o Canal da Mancha com seus 33 quilômetros 
era uma proeza enorme. Tudo foi acompanhado por televi-
sões, fotógrafos e amigos em pequenos botes a motor, não 
sendo, pois máquinas simples. O objetivo foi alcançado e, 
voando em altura de um a dois metros sobre o nível do 
mar, o Canal da Mancha foi vencido – fato que nem Hitler 
conseguira. 

Sou obrigado, portanto e a contragosto, a rever meus 
livros de Física ...

Nota: Homenagem deste autor ao nadador Abílio Couto que, 
nadando (o corpo é uma máquina simples), foi o primeiro 
brasileiro a vencer o Canal da Mancha (1958).

CRÔNICA

ara acompanhar esta crônica é necessário re-
lembrar conceitos. 

Primeiro conceito 
Chama-se “máquina simples” o equipa-

mento que, sem adicionar energia, deixa fi-
car melhor o uso de uma força. Roldanas, tesoura, barco a 
remo e pés de cabra, entre outros, são máquinas simples. A 
bicicleta também é uma máquina simples.

Segundo conceito 
Chama-se voo autônomo o voo de um ser humano sem 

nenhuma ajuda externa. Asa delta que usa o vento, balões 
com ar aquecido, aviões com seus motores não geram voos 
autônomos, pois têm ajuda de fatores externos. Para ocorrer 
um voo autônomo exige-se:

a) o candidato deve começar a prova em um local plano; 
b) o dia deve ser sem vento; 
c) nada deve ajudar ou atrapalhar a atividade do 

candidato;
d) fixa-se arbitrariamente, mas razoavelmente, a distân-

cia que o candidato a voar em voo autônomo deve vencer 
(digamos algo como 1 quilômetro);

e) o candidato pode usar uma máquina simples.
Todos os livros de Física diziam que o ser humano nun-

ca conseguirá voar em voo autônomo, face à desproporção 
entre seu peso e a sua capacidade de potência, algo como 
0,7 cv (hp). A maior parte das aves consegue voar em voo 
autônomo em face de seus ossos serem ocos, o que diminui 
de pouco sua resistência mas reduz de muito seu peso. Um 
convidado de um famoso programa de entrevistas brasileiro 
levou ao auditório galinhas que voavam e voaram mesmo, 
indo contra certa lenda de que galinhas não voam.

Esse era o meu mundo. Repetimos: o ser humano, mesmo 
usando uma máquina simples, não conseguiria voar nas con-
dições fixadas, condições essas que são razoáveis e lógicas. 

Mas, convenhamos: é duro ganhar cabelos brancos e eu 
já os tenho faz algum tempo. Temos que rever conceitos, se 
tivermos f lexibilidade para isso. Mas, pensava eu, verdades 
tecnológicas ou da Física ficariam imunes a essas mudanças, 
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