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Prefácio 
 
O Manual Voando Planador foi concebido como um manual técnico para os candidatos que estão se preparando para 
a categoria planador e para pilotos de planador atualmente certificados que desejam aprimorar seus conhecimentos. 
Instrutores de voo já certificados vão encontrar neste manual um valioso auxílio à formação, e para todos os pilotos, 
pois abrange uma cobertura detalhada sobre tomadas de decisões aeronáuticas, componentes e sistemas, 
aerodinâmica, instrumentos de voo, as limitações de desempenho, operações em solo, manobras de voo, padrões de 
tráfego, emergências, meteorologia para planadores, técnicas de planeio e circuitos de navegação. Para temas como a 
navegação por rádio e comunicações, deverão ser usadas as publicações de informação de voo e regulamentos que 
estão disponíveis em outras publicações da Federal Aviation Administration (FAA).  
 
As discussões e as explicações refletem as práticas e princípios mais comumente usados. Ocasionalmente, a palavra 
"deve", ou linguagem similar, é usada onde a ação desejada é considerada crítica. O uso de tal linguagem não se destina 
a adicionar, interpretar ou aliviar um dever imposto pelo Código de Regulamentos Federais (14 CFR). Pessoas 
trabalhando nesta área devem manter-se atualizados com as matérias que regem a atividade. Recursos para estudo 
incluem, Manual do Piloto de Conhecimento Aeronáutico, Manual de Gerenciamento de Risco, Meteorologia de 
Aviação para Pilotos e Pessoal de Operações de Voo, Serviços Meteorológicos de Aviação, dentre outros documentos 
que contêm material básico. Todos os candidatos iniciantes devem consultar os manuais apropriados para estudo e 
biblioteca básica de referência. 
 
É essencial para as pessoas que utilizam este manual que se familiarizem e apliquem as partes pertinentes e o Manual 
de Informação Aeronáutica (MIA). O MIA está disponível online em www.faa.gov. Os atuais materiais de teste e de 
aprendizagem e Normas de Serviço para todos os certificados e classificações podem ser obtidos a partir www.faa.gov. 
 
Este manual substitui FAA-H-8083-13, Glider Flying Handbook, datado de 2003. Sempre selecione a última edição 
de qualquer publicação e verifique o site para páginas de errata e listagem de mudanças nas publicações educacionais 
desenvolvidas pela FAA.  
 
Este manual está disponível para download, em formato PDF, a partir www.faa.gov. 
 
Este manual é publicado pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, Administração Federal de 
Aviação, PO Box 25082, Oklahoma City, OK 73125. 
 
Comentários relativos a esta publicação deverão ser enviados, em forma de e-mail, para o seguinte endereço: 
AFS630comments@faa.gov 
 
 
John M. Allen 
 
Diretor. 
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Planadores e o Voo a 
Vela 
 
Capítulo 1  

 
Introdução 

 
Bem-vindo ao mundo do Voo a Vela. Se ele tem sido um sonho ao longo 
da sua vida ou um novo interesse, o prazer de voar é realmente viciante 
e emocionante. O desafio intelectual, combinado com a calma e a 
beleza de voar acima da terra, são duas das muitas razões que as 
pessoas jovens e velhas ficam viciadas em voo de planadores. Se estiver 
contemplando sobre o esporte, um voo introdutório com certeza ajuda 
a tomada de decisão. Subindo graciosamente pelo ar, juntamente com 
o silêncio meditativo que o rodeia, é inspirador e emocionante. 
Organizações como a Soaring Society of America (SSA) desenvolveram 
excelentes programas não só para acompanhar a progressão de 
aprendizagem de um piloto, mas também fornecer licenças para o voo, 
além de conhecimentos e realizações. Os clubes de planadores estão 
localizados em todo o país e oferecem escolas de treinamento para 
pilotos. 

 



 

Este Manual de Voo a Vela foi projetado para auxiliar os 
pilotos na consecução de seus objetivos na aviação e para 
fornecer o conhecimento e as informações práticas 
necessárias para atingir classificações de categoria privadas, 
comerciais e instrutor de voo para planadores. Este manual, 
em conjunto com o Manual de Conhecimento Aeronáutico 
do Piloto, é uma fonte de conhecimento básico para 
certificar como piloto de planador e instrutor. Existem 
inúmeras outras fontes comerciais disponíveis ao piloto 
como referência e que devem ser adquiridas para obtenção 
de informações adicionais 

A fantasia de voar levou as pessoas a sonhar com intrincados 
desenhos em uma tentativa de imitar o voo dos pássaros. 
Leonardo da Vinci esboçou uma visão de máquinas 
voadoras em seus manuscritos do século 15. Seu trabalho 
consistia em uma série de desenhos de asas, incluindo um 
ornitóptero de tração humana, sendo o nome derivado da 
palavra grega para pássaro. Séculos mais tarde, quando os 
outros começaram a experimentar os seus projetos, tornou-
se evidente que o corpo humano não poderia sustentar o voo 
batendo as asas como os pássaros. [Figura 1-1] O sonho do 
voo humano continuou a capturar a imaginação de muitos, 
mas não foi além de 1799, quando Sir George Cayley, um 
Barão em Yorkshire, Inglaterra, concebeu um avião com 
asas fixas para fornecer sustentação, hélices para fornecer 
empuxo, e uma cauda móvel para proporcionar um controle. 

Otto Lilienthal foi um pioneiro alemão do voo humano que 
se tornou conhecido como o Rei do Planador. [Figura 1-2] 
Ele foi a primeira pessoa a fazer, bem documentado, 
repetidos voos bem-sucedidos de planeio a partir de 1891. 
[Figura 1-3] Ele seguiu uma abordagem experimental 
estabelecida anteriormente por Sir George Cayley. Jornais e 
revistas publicaram fotografias do planador de Lilienthal, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-2. Otto Lilienthal (23 de Maio de 1848-a Agosto 
de 1896) foi um pioneiro alemão da aviação. 

 influenciando favoravelmente a opinião pública e 
científica sobre a possibilidade de máquinas voadoras 
tornarem-se possíveis. 

Até o início dos anos 1900, os famosos irmãos Wright 
estavam experimentando seus planadores e deslizando nas 
colinas de Kitty Hawk, na Carolina do Norte. [Figura 1-
4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1-1. Um ornitóptero alimentado pela força humana é praticamente incapaz de voar, devido à sua pequena 
proporção entre resistência-peso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-3. Otto Lilienthal em voo. 

Os Wrights desenvolveram uma série de planadores 
enquanto experimentavam a aerodinâmica, o que foi crucial 
para o desenvolvimento de um sistema de controle viável. 
Muitos historiadores, e o mais importante, os próprios 
Wright, apontaram que seus planos era aprender sobre o 
controle de voo e tornaram-se pilotos especificamente de 
planador, enquanto que todos os outros experimentadores 
correram para adicionar força sem o devido refino do 
controle de voo. Em 1903, Orville e Wilbur Wright tinham 
conseguido fazer um voo motorizado de pouco mais de um 
minuto, ao colocar um motor no seu melhor planador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-4. Orville Wright (à esquerda) e Dan Tate (direita) 
lançando o planador Wright 1.902 na encosta leste da Big 
Hill, Kill Devil Hills, Carolina do Norte em 17 de outubro 
de 1902. Wilbur Wright está voando o planador. 

Em 1906, um planador americano foi patrocinado pelo Aero 
Club of America, em Long Island, Nova York. Em 1911, 
Orville Wright havia estabelecido um recorde mundial de 
duração por voar seu planador por 9 minutos e 45 segundos. 

Já em 1920, o esporte de planar foi progredindo 
rapidamente. Os projetos de planador foram estimulados 
pela evolução da Alemanha, onde após a I Guerra Mundial, 
no Tratado de Versalhes, foi proibido que aeronaves alemãs 
pudessem voar. Novas formas de ascensão foram 
descobertas, o que tornou possível ganhar altitude e 
percorrer maiores distâncias usando esses recursos 
atmosféricos anteriormente desconhecidos. Em 1921, 
Dr.Wolfgang Klemperer quebrou o recorde de duração dos 
irmãos Wright, realizado em 1911, fazendo um voo de 13 

minutos, utilizando orográficas. Em 1928, o austríaco 
Robert Kronfeld provou que ascender numa térmica 
poderia ser usado por um planador para ganhar altitude, e 
fazer um circuito de ida e volta. Em 1929, a Associação 
Nacional de Planadores foi fundada em Detroit, Michigan, 
e em 1930 o primeiro Concurso Nacional de Planadores dos 
EUA foi realizado em Elmira, Nova York. Em 1937, o 
primeiro Campeonato Mundial foi realizado em 
Wasserkuppe na Alemanha. 

Na década de 1950, as técnicas de ascensão estavam se 
desenvolvendo rapidamente com o primeiro americano, Dr. 
Paul MacCready, Jr., que participou de um Campeonato 
Mundial realizado na Suécia. Posteriormente, Dr. 
MacCready passou a se tornar o primeiro americano a 
ganhar um Campeonato Mundial de Planador em 1956 na 
França. 

O período compreendido entre os anos 1960 e 1980 viu o 
esporte crescer. Durante este período, houve também um 
renascimento do voo de asa-delta e ultraleves assim como 
novos materiais e uma melhor compreensão da 
aerodinâmica de baixa velocidade, o que fez com que novos 
designs se tornassem possíveis. 

Ao final de 1990, a aviação já tinha se tornado comum com 
viagens em jatos, vindo a ser um elemento crítico para a 
economia mundial. O voo a vela tinha se tornado um esporte 
diferente e interessante. Modernos planadores de alto 
desempenho são feitos a partir de materiais compostos e 
tiraram o proveito da aerodinâmica altamente refinada e 
dos sistemas de controle. Hoje, os pilotos usam 
instrumentação sofisticada, incluindo o sistema de 
posicionamento global (GPS) e informações de altitude 
(variômetros) integrados em computadores para ir mais 
longe, mais rápido e mais alto do que nunca. 

Definição de Planador 

A Federal Aviation Administration (FAA) define como 
planador uma aeronave mais pesada do que o ar, que é 
mantida em voo pela reação dinâmica do ar contra as suas 
superfícies de elevação (asas), e cujo voo livre não depende 
principalmente de um motor. [Figura 1-5] Piloto de 
planador é o termo usado para designar a classificação que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-5. Glaser-Dirks DG-600  



 

é colocado em uma licença de piloto quando uma pessoa 
conclui com êxito os testes práticos e de conhecimentos 
necessários. 

Outro termo amplamente aceito e usado na indústria é voo 
a vela. Um planador é (avião asa fixa mais pesado do que o 
ar) projetado para voar de forma eficiente e ganhar altitude 
exclusivamente por meio de forças naturais, como as 
térmicas e orográficas. [Figura 1-6] Os planadores mais 
velhos e aqueles usados pelos militares, não eram 
geralmente projetados para ganhar altitude, enquanto os 
modernos planadores de hoje em dia são projetados para 
ganhar altitude em várias condições. Alguns planadores são 
equipados com motores para permitir um voo nivelado 
mesmo em leves descendentes, ou áreas de fluxo de ar 
descendente. Os planadores mais sofisticados podem ter 
motores potentes o suficiente para permitir a decolagem e 
subir para altitudes de voo. Em ambos os casos, os 
propulsores e hélices são concebidos para serem parados em 
voo e recolhidos para dentro do corpo do planador para 
manter a elevada eficiência necessária para o voo sem 
motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6. O planador foi projetado para voar 
eficientemente e ganhar altitude exclusivamente por 
meio de forças naturais, como as térmicas e as 
orográficas. 

Planar, que é pilotar um planador, é relativamente fácil de 
aprender, mas ganhar altitude e fazer circuitos sem motor é 
muito mais difícil, e imensamente gratificante quando 
realizado. Planar refere-se ao desporto de voar planadores, 
que geralmente inclui percorrer longas distâncias e 
permanecer no ar por períodos prolongados. Os primeiros 
planadores foram projetados e construídos para 
proporcionar voos curtos, decolando de uma colina para 
uma área de pouso. Uma vez que suas asas forneciam 
relativamente baixa capacidade de subir e alto arrasto, estes 
planadores eram, geralmente, inadequados para o voo 
sustentado, usando forças de elevação atmosféricas. Os 
primeiros planadores eram fáceis e baratos de construir, e 
eles desempenharam um papel importante no treinamento 
de voo. O exemplo mais conhecido hoje de um planador é o 
ônibus espacial, que literalmente plana de volta à Terra. O 
ônibus espacial, como planadores que permanecem mais 

perto da terra, não podem sustentar o voo por longos 
períodos de tempo. 

Planadores Self-Launching (self-launching lançamento) são 
equipados com motores. Com o motor desligado, eles exibem 
as mesmas características de voo que um planador sem 
motor. [Figura 1-7] O motor permite que eles sejam 
lançados por seus próprios meios. Uma vez no ar, os pilotos 
de planador com capacidade de self-launching podem 
desligar o motor e voar sem este auxílio. A formação e 
procedimentos necessários para ganhar uma capacidade 
para operar um sistema de self-launching estão cobertas 
mais à frente neste manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1-7. Um ASH 26 E planador self-launching com a 
hélice estendida. 

Escolas de Piloto de planador  

A maioria dos aeroclubes que operam planador possuem 
algum tipo de treinamento para piloto disponível, seja 
através de escolas certificadas pela FAA ou instrutores de 
voo certificados pela FAA. As escolas certificadas pela FAA 
geralmente oferecem uma ampla variedade de materiais de 
treinamento, instalações especiais e uma maior flexibilidade 
na programação. Um número de faculdades e universidades 
também oferecem treinamento para piloto de planador, 
como parte de seu currículo geral de formação de pilotos. No 
entanto, a maioria dos treinamentos de planador é 
conduzido por um instrutor de voo individual através de 
uma participação em um clube de planadores. Além disso, 
existem várias empresas comerciais localizadas em todo os 
Estados Unidos que oferecem treinamento de voo, passeios 
de planador e serviços de reboque para planador. Escolher a 
escola ou instrutor ideal para seu treinamento de planador 
deverá ser emocionante e educativo. Muitos fatores devem 
ser considerados ao escolher a escola certa tais como 
localização, tipo de certificação, formação em tempo parcial 
ou em tempo integral e custo. A qualidade da formação 
recebida deve ser o fator mais importante. Antes de escolher 
uma escola, os candidatos a pilotos devem ser informados 
sobre os tipos de currículos de treinamento que estão 
disponíveis. A formação do piloto é conduzida de acordo 
com uma das duas categorias regulamentares: Título 14 do 
Código de Regulamentos Federais (14 CFR) parte 141 ou 14 
CFR parte 61. Os alunos podem receber um treinamento de 
voo excepcional sob qualquer dos   



 

programas de treinamento seja ele o 141 ou 61, pois ambos 
têm os mesmos requisitos de ensino e de aprovação. O que 
difere é a maneira como você é ensinado a fim de atender a 
essas mesmas exigências. 

Escolas para piloto com base na CFR 14 Part 141  

Escolas para pilotos que são certificados sob os requisitos da 
14 CFR parte 141 fornecem um programa de treinamento 
mais estruturado com um programa padronizado de 
formação aprovado pela FAA. Isso garante que todas as 
habilidades necessárias serão ensinadas em uma ordem 
específica através de planos de aula aprovados. Sob a parte 
141, os alunos também são obrigados a completar um 
determinado número de horas de instrução teórica formal, 
seja em uma sala de aula ou individualmente com um 
instrutor de voo certificado pela FAA. Os alunos também 
são obrigados a passar pelos testes de conhecimento e 
práticos da FAA. A fim de obter a aprovação e manter sua 
certificação parte 141, as escolas devem aderir a vários 
regulamentos da FAA. 

Uma vez que as escolas que são aderentes a parte 141 devem 
se submeter ao regime de treinamento aprovado, seus alunos 
necessitam de menos horas de treinamento de voo do que o 
necessário por parte da 61. No entanto, a maioria dos 
estudantes geralmente excedem as exigências da parte 141 
para formação e de horas voo a fim de cumprir as normas de 
proficiência para passar no teste prático. 

Instrução e treinamento de pilotos com base na 14 CFR 
Parte 61. 

A mesma oferece um programa de treinamento um pouco 
mais flexível e menos estruturado do que a realizada ao 
abrigo da parte 141. O programa de formação na parte 61 
não está sujeita à aprovação da FAA; portanto, instrutores 
de voo têm a flexibilidade para reorganizar os planos de aula 
para atender às necessidades individuais de seus alunos. No 
entanto, é importante compreender que os instrutores de 
voo devem aderir aos requisitos da parte 61 e treinar seus 
alunos nos padrões da parte 61. 

A formação ao abrigo da parte 61 não exige que o aluno 
complete um curso formal. Em vez disso, os alunos têm as 
três opções seguintes: (1) frequentam um curso em sala de 
aula, (2) completam um programa de estudo em casa, ou (3) 
contratam um instrutor de voo certificado para ensinar e 
rever quaisquer materiais que eles escolherem. 
Independentemente de qual opção um estudante escolha, 
todos os alunos são obrigados a passar pelos testes práticos 
e de conhecimento da FAA para obtenção do certificado de 
piloto na classificação para o qual se candidata. Os 
requisitos para o treinamento de pilotos ao abrigo da parte 
61 são menos estruturados do que aqueles da parte 141, e a 
parte 61 pode exigir mais horas de treinamento de voo para 
obter um certificado de piloto ou classificação da parte 141. 

A maioria dos programas de treinamento para planador 
pode ser encontrada no site da SSA em www.ssa.org. Depois 
de escolher uma localização geral, fazer uma lista de coisas 

para procurar em uma organização de treinamento. Ao falar 
com os pilotos, visitar as instalações, e ler artigos em revistas 
para pilotos, uma lista de verificação pode ser feita e usada 
para avaliar suas opções. Sua escolha pode depender se você 
está planejando voar por esporte ou obter um certificado de 
piloto privado ou perseguir um certificado de piloto 
profissional ou ainda um certificado de instrutor de voo. A 
qualidade da formação é muito importante e deve ser a 
primeira prioridade na escolha de um curso de treinamento. 
Antes de tomar uma decisão final, visite as instalações 
levando em consideração falar com a gerência, os instrutores 
e os alunos atuais e antigos. Avaliar todos os requisitos de 
formação, utilizando uma lista de verificação, e em seguida, 
levar algum tempo para pensar sobre as coisas antes de 
tomar uma decisão. 

Depois de decidir onde irá aprender a voar e fazer os arranjos 
necessários, a formação pode começar. Um fato importante: 
a instrução no solo e em voo deve ser regular e o mais 
frequente quanto possível. Isto assegura a retenção máxima 
de instrução e a realização de proficiência para a qual todo 
piloto deve se esforçar. 

Requisitos para obtenção de Certificado  

Para ser elegível para voar solo em um planador, o indivíduo 
deve ter pelo menos 14 anos de idade e demonstrar os 
conhecimentos aeronáuticos satisfatórios em um teste 
desenvolvido por um instrutor. O estudante também deve 
ter recebido e registrado treinamento em solo e em voo para 
as manobras e procedimentos em 14 CFR parte 61 que são 
apropriados para o tipo e modelo de aeronave a ser voada. 

Um aluno piloto deve demonstrar proficiência e segurança 
satisfatórias. Só depois de todos estes requisitos terem sido 
cumpridos, pode um instrutor endossar o certificado e o 
diário de bordo de um aluno para seu voo solo. 

Para ser elegível para um certificado de piloto privado com 
uma classificação de planador, o indivíduo deve ter pelo 
menos 16 anos de idade, preencher os requisitos de formação 
e tempo de voo específicos descritos no 14 CFR parte 61, 
passar por um teste de conhecimento, e concluir com êxito 
um teste prático. 

Para ser elegível para um certificado de piloto de planador 
comercial ou instrutor de voo, o indivíduo deve ter pelo 
menos 18 anos de idade, completar os requisitos de formação 
específicos descritos no 14 CFR part 61, passar nos testes de 
conhecimentos necessários, e passar em um outro teste 
prático. Se atualmente um piloto de aeronave busca 
acrescentar a categoria planador em seu certificado, o piloto 
está isento do teste de conhecimento, mas tem que 
completar satisfatoriamente o teste prático. Pilotos de 
planadores certificados não são obrigados a possuir um 
certificado médico aeronáutico para operar um planador. 
No entanto, eles não devem ter quaisquer deficiências 
médicas. 

A FAA em suas normas para o teste prático (PTS) 
estabelece os padrões para os conhecimentos e habilidades 



 

necessárias para a emissão de um certificado de piloto. É 
importante para referenciar o PTS, a circular da FAA (CA) 
60-22, Tomada de Decisão Aeronáutica, Livro de 
Conhecimento Aeronáutico para Pilotos (FAA-H-8083-25), 
e Livro de Gestão de Risco (FAA-H-8083-2 ) para entender 
o conhecimento, habilidades e experiência necessárias para 
obter um certificado de piloto para pilotar um planador. 
Para mais informações sobre a certificação dos próprios 
planadores, consulte 14 CFR parte 21, a Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação (EASA) Especificações de 
Certificação (CS) 22,221, e o Livro sobre Peso e 
Balanceamento (FAA-H-8083-1). 

 

Nota do tradutor: No Brasil existe apenas uma forma de 
conquistar o certificado de piloto de planador que é através 
de uma escola de aviação que tenha o curso de piloto de 
planador homologado pela ANAC. A idade mínima para 
obtenção da licença de piloto de planador é de 16 anos, 
podendo iniciar os treinamentos antes.  



 

 
  Componentes e Sistemas 

 
 
 

Capítulo 2 

 
Introdução 
Embora os planadores tenham várias formas e tamanhos, as 
características essenciais da maioria deles são basicamente as 
mesmas. Todos os planadores estão em conformidade com os 
princípios aerodinâmicos que tornam o voo possível. Quando o ar flui 
sobre as asas de um planador, as asas produzem uma força chamada 
sustentação que permite que a aeronave permaneça no ar. As asas do 
planador são projetadas para produzir a máxima ascensão com o 
mínimo de arrasto. 



 
 

Design do Planador 

Os primeiros planadores eram feitos essencialmente de 
madeira com algumas partes metálicas e os cabos de 
controle. Modelos subsequentes foram construídos com uma 
fuselagem feita de tubos de aço coberta de tecido colada nas 
partes de madeira assim como nas asas, dando leveza e 
resistência. Os novos materiais, tais como fibra de carbono, 
fibra de vidro, vidro de plástico reforçado (GRP) e Kevlar ® 
agora estão sendo usados para desenvolver planadores mais 
fortes e mais leves. Os modernos planadores são 
normalmente concebidos por software de computador na 
busca de aumentar o desempenho. O primeiro planador a 
usar fibra de vidro extensivamente foi o Akaflieg Stuttgart 
FS-24 Phönix, que voou pela primeira vez em 1957. [Figura 
2-1] A fibra de vidro ainda é usada por causa da sua elevada 
resistência em relação à proporção de peso e a sua 
capacidade de dar um acabamento exterior liso para reduzir 
o arrasto. O arrasto também foi minimizado por formas mais 
aerodinâmicas e trem de pouso retrátil. Os flaps foram 
instalados na medida em que a tecnologia melhorou e estão 
posicionados nos bordos de fuga das asas em alguns 
planadores para minimizar o arrasto e para permitir 
velocidades de pouso mais baixas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. O Akaflieg Stuttgart FS-24 Phönix, feito 
na Alemanha, voou pela primeira vez em 27 de 
novembro de 1957. 

A maioria dos planadores de alto desempenho são 
construídos de materiais compostos, em vez de metal ou de 
madeira, com um revestimento de gel-coat. A camada de gel 
é susceptível a danos causados por exposição à radiação 
ultravioleta (UV) do sol, assim como a exposição prolongada 
a umidade. Em alguns clubes de planadores, os pilotos 
podem manter o seu planador em um hangar, mas o 
planador de material composto é frequentemente montado 
antes de voar e desmontado depois de voar. A transição para 
planadores de alto desempenho exige o desenvolvimento de 
check-lists e disciplina durante a montagem e desmontagem 
do planador. Outras considerações para o cuidado da 
camada de gel incluem o cuidado com as variações de 
temperatura. Há evidências de que voar um planador feito 
com material composto com um revestimento de gel voando 
a altitudes elevadas e muito frio, seguido de uma descida 
rápida para níveis mais quentes podem reduzir seriamente a 
vida do revestimento de gel. Planadores de material 
composto parecem ser mais suscetíveis ao flutter do que os 
planadores de metal. Flutter é em função da velocidade real. 
O manual do piloto de planadores de material composto por 
vezes apresenta uma tabela de VNE indicada para diferentes 
alturas. Por exemplo, um planador de material composto 

popular de dois lugares mostra 135 nós como VNE para o 
nível do mar, 128 nós em 10.000 pés MSL, 121 nós a 13.000 
pés MSL, etc. Leia a manual cuidadosamente e obedeça às 
limitações estabelecidas no mesmo. 

A cada geração de novos materiais desenvolvidos e 
melhorias na aerodinâmica, o desempenho dos planadores 
aumenta. Uma medida de desempenho é a taxa de planeio. 
Uma taxa de planeio de 30:1 significa que em ar calmo um 
planador pode andar para a frente 30 pés enquanto perde 
apenas um pé de altitude. A taxa de planeio é discutida no 
Capítulo 5, Desempenho do Planador. 

Devido ao papel fundamental que a eficiência aerodinâmica 
possui no desempenho de um planador, planadores muitas 
vezes têm características aerodinâmicas raramente 
encontradas em outras aeronaves. As asas de um moderno 
planador têm um baixo arrasto aerodinâmico e um fluxo 
laminar especialmente projetado. Depois das superfícies da 
asa terem sido moldadas por um molde com grande 
exatidão, elas são altamente polidas e pintadas com uma 
camada de gel (spray de fibra de vidro/selante). Alguns 
planadores de alto desempenho têm winglets instalados nas 
extremidades das asas. Estes winglets são projetados por 
computador para diminuir o arrasto e melhorar o 
desempenho. [Figura 2-2] Para garantir continuamente o 
melhor em aerodinâmica, os fabricantes de vedantes 
conceberam materiais para serem aplicados na 
proximidade dos controles de voo (ou seja, os ailerons, leme 
e profundor) para impedir que o fluxo de ar vá na direção 
oposta através das aberturas na superfície de controle, que 
faz com que haja turbulência ao longo daquela área. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-2. Schempp-Hirth Ventus-2 planador com winglets 
instalados de fábrica. 

Projetos adicionais de alta tecnologia incluem itens como 
limpadores de insetos. Estes são muito semelhante a um 
limpador de para-brisa do carro. Eles podem ser instalados 
para limpar as asas enquanto em voo e remover os insetos 
que estão perturbando o fluxo do ar através da asa, fazendo 
deslizar um limpador ao longo do bordo de ataque da asa. 
[Figura 2-3] Estes limpadores podem ser operados por 
pequenos motores elétricos ou por aerodinâmica. 

Os modernos planadores de competição podem transportar 
água de lastro que pode ser descartada. Esta água atua como 
lastro nas asas e às vezes no estabilizador vertical. O peso 
extra fornecido pela água de lastro é vantajoso se as 
correntes ascendentes são fortes, e pode também ser usada 
para ajustar o centro da asa de gravidade (CG) durante o 
voo. Movendo-se o CG para a parte traseira, através da   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-3. Limpadores de detritos e insetos podem ser 
instalados para deslizar para fora e para dentro ao longo 
do bordo de ataque da asa. 

colocação de água na seção vertical da cauda reduz alguns 
esforços que são necessários para baixo a partir da 
aerodinâmica do estabilizador horizontal e do arrasto 
resultante da força que é feita para baixo. Embora 
planadores mais pesados têm uma ligeira desvantagem ao 
subir numa ascendente, eles podem atingir uma velocidade 
superior em qualquer ângulo de planeio quando comparado 
sem lastro. Esta é uma vantagem em condições fortes 
quando os planadores gastam pouco tempo subindo em 
térmicas. O piloto pode alijar o lastro de água antes torna-se 
uma desvantagem em condições de térmicas mais fracas. 
Outro uso da água de lastro é para amortecer a turbulência 
do ar que podem ser encontradas durante os voos próximos 
a montanhas. Para evitar estresse sobre a fuselagem, 
planadores podem alijar qualquer água de lastro antes da 
aterragem. Isso é discutido no Capítulo 5, Desempenho do 
Planador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4. Planador alijando água de lastro antes de 
pousar. 

A maioria dos planadores são construídos na Europa e são 
projetados para atender as exigências da Agência Europeia 
de Segurança da Aviação (EASA), similar a Federal 
Aviation Administration (FAA) nos Estados Unidos. A 
Certificação de Especificação AESA CS-22 (anteriormente 
Joint Aviation Requirements (JAR) -22), define padrões 
mínimos de segurança numa vasta gama de características 
tais como controlabilidade e resistência. 

Por exemplo, ele deve ter características de design para 
minimizar a possibilidade de montagem incorreta 
(planadores muitas vezes são guardados em configuração 

desmontada com pelo menos as asas removidas). Conexão 
automática dos controles durante a montagem é o método 
comum de alcançar este objetivo. 
Ao longo dos anos, voar planadores não só tem sido uma 
recreação, mas também utilizado como esporte. Muitos 
pilotos de planadores participam de competições de 
planadores que geralmente envolvem uma disputa. 
Competições de planadores modernos agora compreendem 
provas fechados; todas as disputas giram em torno de uma 
rota aérea que possui pontos de curva específicos, além de 
começar e terminar sobre pontos que trazem todos os 
participantes de volta à base. A previsão do tempo e o 
desempenho dos planadores, bem como o nível de 
experiência dos pilotos, ditam o tamanho da prova. Hoje, a 
maior parte dos pontos são relacionados a velocidade, e a 
regra é se definir uma prova onde todos os pilotos tenham 
uma boa chance de completá-lo. 

Com o advento dos sistemas de posicionamento global 
(GPS), novos tipos de provas foram introduzidas, como de 
velocidade (racing) ou distância, provas dentro de áreas 
designadas e provas de velocidade ou distância sobre pontos 
de curva selecionados pelo piloto. Apesar do uso de pontos 
de curva selecionados pilotos o que foi possibilitado pelo uso 
do GPS, provas em um curso fixo ainda são usados com 
frequência. A Federação Aeronáutica Internationale (FAI), 
que é a federação mundial de esportes aéreos, é uma 
organização internacional não governamental e sem fins 
lucrativos com o objetivo básico de promover o 
conhecimento aeronáutico e astronáutico com atividades em 
todo o mundo. A Comissão de Planadores da FAI é um 
elemento esportivo que supervisiona os esportes aéreos em 
nível internacional de forma que as mesmas classes e 
definições de classe são seguidos em todos os países. 

Abaixo se tem uma visão geral das sete classes de planadores 
que atualmente são reconhecidos pela FAI e são elegíveis 
para campeonatos europeus e mundiais: 

1. Classe Standard – sem flaps, 15 metros (49,2 pés) 
de envergadura, lastro de água permitido. 

2. Classe 15 metros - flaps permitido, 15 metros 
(49,2 pés) de envergadura, lastro de água permitido. 

3. Classe 18 metros – flaps permitido, 18 metros (59 
pés) de envergadura, lastro de água permitido. 

4. Classe Open - sem restrições à envergadura, exceto um 
limite de 850 kg (1.874 libras para o peso máximo de 
decolagem). Classe Open pode ter uma envergadura de mais de 
85 pés ou mais. [Figura 2-5] 

5. Classe dois lugares - envergadura máxima de 20 metros 
(65,6 pés), também conhecida pelo nome alemão de 
Doppelsitzer. [Figura 2-6] 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-5. O Schempp-Hirth Nimbus-4 é uma família de 
alto desempenho da Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI) de planadores de classe Open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-6. O DG Flugzeugbau DG-1000 da classe de dois 
lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-7. Componentes de um planador 

6. Classe Club - esta classe permite uma ampla gama 
de equipamentos mais velhos, pequenos planadores com 
desempenho diferente. As pontuações devem ser 
modificadas pelo handicap. Não é permitido lastro de água  

7. Classe Mundial ou World class – A Comissão de 
Planadores da FAI, que faz parte da FAI e um corpo 
associado chamado Organization Scientifique et Technique 
du Vol à Voile (OSTIV), anunciou um concurso em 1989 
para um planador de baixo custo que tivesse um 
desempenho moderado, fosse fácil montar e operar, e fosse 
seguro para pilotos com pouca quantidade de horas de voo 
de experiência. O desenho vencedor foi anunciado em 1993 
como sendo o PW-5 da Politécnica de Varsóvia. Isso permite 
se fazer competições com apenas um tipo de planador. 

As estruturas de um planador são projetadas com uma 
fuselagem, asas e empenagem ou cauda. Planadores Self 
Launching estão equipados com um motor que lhes permite 
decolar sem assistência e retornar a um aeroporto com uso 
do motor se as condições meteorológicas se deteriorarem 
(ausência de térmica). 

A fuselagem 

A fuselagem é a porção da estrutura do avião ao qual estão 
ligadas as asas e a empenagem. A fuselagem abriga a nacele 
e contém os controles do planador, bem como um assento 
para cada ocupante. A fuselagem de um planador pode ser 
formada a partir de madeira, tecido sobre tubo de aço, de 
alumínio, fibra de vidro, Kevlar ® ou outros compostos, ou 
uma combinação destes materiais. [Figura 2-7] 

Asas e Componentes 

As asas do planador incorporam vários componentes que 
ajudam o piloto a manter a atitude do planador e o controle 
da sustentação e do arrasto.  

  



 
 

Estes incluem ailerons e dispositivos de sustentação e de 
arrasto, tais como spoiler, freios aerodinâmicos e flaps. As 
asas do planador variam em tamanho e vão desde 12,2 metros 
(40 pés) a 30 metros (101,38 pés). 

Uma asa pode ser constituída por uma única peça ligada à 
fuselagem por até quatro peças (de um lado). 

Os ailerons controlam o movimento em torno do eixo 
longitudinal, conhecido como rolagem. Os ailerons estão 
ligados ao bordo de fuga de cada asa e movem-se em sentidos 
opostos. 

Movendo os controles do aileron com o manche para a direita 
faz com que o aileron direito vá para cima e o aileron 
esquerdo para baixo. A deflexão para cima do aileron direito 
diminui a curvatura efetiva (curvatura da superfície da asa), 
resultando em diminuição da sustentação na asa direita. 
[Figura 2-8] A deflexão para baixo correspondente do 
aileron esquerdo aumenta a curvatura eficaz, resultando 
num aumento da sustentação na asa esquerda. Assim, a 
sustentação aumenta na asa esquerda e diminuiu a 
sustentação na direita fazendo com que o planador role para 
a direita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-8. A Cambra da asa permanece a mesma 
fisicamente, mas os ailerons mudam a Cambra "eficaz" da 
asa e aumentam ou diminuem a sustentação para mudar os 
vetores de sustentação para executar curvas. 

Sustentação / Dispositivos de Arrasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-9. Tipos de dispositivos de sustentação / arrasto 

Planadores estão equipados com dispositivos que modificam 
a sustentação/arrasto da asa. Estes dispositivos de alto 
arrasto incluem spoilers, freios aerodinâmicos e flaps. 
Entenda-se por Spoiler a superfície que se estende na 
superfície superior da asa, interrompendo ou prejudicando o 
fluxo de ar sobre as mesmas. Esta ação faz com que o 
planador desça mais rapidamente. Freios aerodinâmicos 
podem ser entendidos como ambas as superfícies superior e 
inferior da asa que ajudam a aumentar o arrasto.  

Os Flaps estão localizados no bordo de fuga da asa, antes dos 
ailerons, e podem ser utilizados para aumentar a 
sustentação, o arrasto, e a razão de descida. [Figura 2-9] 
Cada tipo de flap tem um uso, dependendo do design da 
aeronave. Quando o planador está voando a velocidades 
moderadas em voo nivelado, os flaps podem, por vezes, 
serem ajustados para um valor negativo para permitir uma 
alta velocidade de cruzeiro, isso em alguns planadores de alta 
eficiência. 

Planadores são geralmente equipados com flaps simples e 
estes flaps podem, geralmente, ser ajustados em três posições 
diferentes, quais sejam, recolhidos, baixado ou negativo. 
[Figura 2-10] Quando comandado para baixo, aumenta a 
curvatura efetiva e muda a linha da corda da asa, que é uma 
linha reta imaginária traçada a partir do bordo de ataque de 
uma superfície de sustentação para o bordo de fuga. Ambos 
estes fatores aumentam a capacidade de sustentação da asa. 

O Flap negativo é utilizado em altas velocidades em que a 
redução da sustentação da asa é desejável para reduzir o 
arrasto. Quando os flaps são ajustados no sentido para cima, 
ou configuração negativa, a curvatura eficaz da asa é 
reduzida, resultando numa redução da sustentação 
produzida pela asa num ângulo de ataque e velocidade fixos. 
Esta ação reduz a força para baixo produzida pelo 
estabilizador horizontal, ou força de equilíbrio, que aquele 
estabilizador requer. 
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Figura 2-10. posições FLAP. 

Empenagem 

A empenagem inclui a seção de cauda, que consiste nas 
superfícies fixas, tais como o estabilizador horizontal e 
estabilizador vertical, e superfícies móveis, tais como o 
profundor, leme e quaisquer compensadores. Estas duas 
superfícies fixas atuam como as penas de uma flecha para 
equilibrar o planador e ajudam a manter uma trajetória reta 
através do ar. [Figura 2-11] 

O profundor é fixado na parte traseira do estabilizador 
horizontal. O profundor controla o movimento em torno do 
eixo lateral. Isto é conhecido como cabrar/picar. Durante o 
voo, o profundor é utilizado para mover o nariz para cima e 
para baixo, que controla a atitude do planador. O horizonte 
é a principal referência para um piloto de planador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O profundor é usado principalmente para alterar ou manter 
o ângulo de ataque da asa. O compensador, normalmente 
localizado no profundor do planador, diminui a resistência 
sentida nos comandos de voo, devido ao fluxo de ar sobre a 
superfície de controle associada. 

O leme está ligado à parte de trás do estabilizador vertical. O 
leme controla o movimento em torno do eixo vertical. Esta é 
conhecida como guinada. O leme é usado em combinação 
com os ailerons e profundor para coordenar curvas durante o 
voo. 

Alguns planadores usam um estabilator, que é a associação 
de um profundor e um estabilizador horizontal. O estabilator 
gira para cima e para baixo em um ponto de articulação 
central. Ao puxar para trás o manche, o nariz do planador se 
move para cima; quando empurrado para a frente, o nariz se 
move para baixo. Estabilators às vezes empregam um 
compensador anti-servo para ajustar o controle da atitude. 
O compensador anti-servo fornece um controle cujo 
sentimento é comparável à de um profundor. 

Dispositivos de compensação visam reduzir o trabalho do 
piloto, aliviando a pressão necessária sobre os controles para 
manter uma atitude desejada. Um tipo de dispositivo de 
compensação que é encontrado nos planadores é o 
compensador de profundor, que é uma pequena aba, 
articulada, ajustável a partir da nacele, sobre o bordo de fuga 
do profundor. [Figura 2-12] Outros tipos de dispositivo de 
compensação do profundor incluem sistemas de molas 
elásticas e sistemas de catraca.  

  

Figura 2-11. Componentes empenagem.         Figura 2-12. Os componentes adicionais da empenagem. 
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Os controles de voo primário (aileron, profundor e leme), 
assistidos pelos dispositivos de compensação, reduzem a 
carga de controle para o piloto. O compensador é servo ou 
anti-servo. [Figura 2-13] No anti-servo o movimento é 
oposto à superfície de controle, fornecendo uma reação 
positiva para o piloto. Os compensadores servo se movem na 
mesma direção que a superfície de controle e permitem que 
o piloto reduza a carga de controle, reduzindo a fadiga 
durante o voo provendo uma compensação aerodinâmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-13. Os componentes adicionais da empenagem. 

Ao longo dos anos, o tipo de empenagem tomou diferentes 
formas. Os primeiros planadores foram na maioria das 
vezes construídos com o estabilizador horizontal montado 
na parte inferior do estabilizador vertical. Este tipo de 
arranjo na cauda é chamado de cauda convencional. Outros 
planadores foram projetados com uma cauda em T, e outros 
ainda foram projetados com a cauda em V. Planadores com 
a cauda em T tem o estabilizador horizontal montado na 
parte superior do estabilizador vertical, formando um T. As 
caudas em V têm duas superfícies de cauda montadas para 
formar um V. As caudas em V combinam os movimentos 
do profundor com o do leme. Esta combinação de 
profundor e leme são conhecidos como ruddervators. 

Dispositivos de Reboque 

Um gancho de reboque é uma parte vital do equipamento 
de um planador. Ele é projetado para liberação rápida 
quando o piloto exercer uma força puxando o punho de 
desligamento. Como medida de segurança (na maioria dos 
bellyhooks (gancho de CG)), se uma pressão em sentido 
contrário ocorre devido a um mal posicionamento durante 
o reboque ou uma ultrapassagem da corda de reboque, o 
gancho será aberto automaticamente. Parte dos cheques de 
pré-voo do piloto é garantir que os ganchos de reboque 
desligam corretamente com uma pressão aplicada para a 
frente e para trás.  

 

O planador pode ter um gancho localizado no nariz ou sob o 
nariz e/ou sob o centro de gravidade (CG), próximo ao trem 
de pouso. O gancho localizado à frente é usado para o 
reboque feito por avião. O gancho do CG é usado para o 
lançamento no solo/guincho. Um planador com apenas um 
gancho do CG pode ser aprovado para reboque aéreo de 
acordo com o Manual de Voo do Planador / Manual 
Operacional do Piloto. [Figura 2-14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-14. Locais para reboque 

Motor 

Planadores com capacidade de Self-Launching (self-
launching lançamento) 

Planadores com capacidade de Self-Launching são 
equipados com motores potentes o suficiente para permitir-
lhes decolar sem ajuda externa. Os motores também podem 
ser usados para sustentar o voo (chamandos de sustainer´s), 
se as condições de ascensão se deteriorarem. Planadores com 
capacidade de Self-Launchingsão muito diferentes em 
termos de localização do motor e tipo de hélice. Existem dois 
tipos de planadores com capacidade de self-launching 
lançamento: motoplanador e planadores de alto desempenho 
com capacidade de Self-Launching. 

Motoplanadores são equipados com um motor fixo, 
montado no nariz e uma hélice completa. [Figura 2-15] O 
Motoplanador se assemelha a um avião para o olho de um 
leigo. Eles têm algumas características básicas de avião, mas 
não são certificados como um avião. Em outros tipos de 
planadores com capacidade de Self-Launching, o motor e 
hélice estão localizados atrás do cockpit. Planadores de alto 
desempenho Self-Launching geralmente são vistos com 
motores e hélices montadas atrás do cockpit que se retraem 
completamente para dentro da fuselagem de forma a causar 
um arrasto mínimo enquanto estiver planando. [Figura 2-
16] As hélices podem dobrar ou podem ser alinhadas com o 
motor e retrair completamente. Esta configuração preserva 
as configurações de baixo arrasto o que é importante para 
uma boa eficiência enquanto planando. Quando o motor e a 
hélice não estão em uso, elas são retraídas para a fuselagem, 
reduzem o arrasto e aumentam o desempenho de planeio. 
Estes tipos de motores para self-launching são normalmente 
acoplados a uma hélice dobrável, de forma que todo o motor 
pode ser retraído e as portas do compartimento ficarem 
fechadas e travadas. 
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Figura 2-15. Um Grob G109B moto planador de 
passeio. 

Motores de sustentação 

Alguns planadores são equipados com motores para ajudar 
a permanecer no ar o tempo suficiente para retornar a um 
aeroporto. No entanto, os motores de sustentação não 
fornecem energia suficiente para decolar o planador do chão 
sem ajuda externa. Estes planadores são rebocados por 
qualquer aeronave de reboque ou lançados solo. [Figura 2-
17] Uma explicação mais detalhada das operações do motor 
pode ser encontrada no Capítulo 7, Procedimentos e 
Manobras de Voo. 

Trem de pouso 

O trem de pouso de um planador normalmente inclui uma 
roda principal, um esqui ou da roda na frente e uma roda de 
suporte ou patim, e muitas vezes rodas de ponta de asa ou 
placas para deslizamento. Planadores projetados para alta 
velocidade e baixo arrasto, muitas vezes apresentam um 
trem de pouso principal totalmente retrátil e uma pequena 
roda traseira ou esqui de cauda. Esquis de cauda são 
encontrados em planadores de alta performance, e são 
projetados para quebrar quando colocado sob cargas 
laterais. [Figura 2-18] 

Por razões de segurança, o trem de pouso principal 
permanece estendido durante o processo de lançamento. Se 
houver uma quebra do reboque ou desligamento antecipado, 
o piloto precisa se concentrar para um retorno seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-17. Schleicher ASW-28e com seu pequeno motor 
de sustentação e hélice extendida 

No check-list para pouso normal ele demanda uma 
verificação do trem de pouso, mas durante uma emergência 
a baixa altitude, itens importantes poderiam ser ignorados 
em qualquer check-list. Portanto, é uma boa prática deixar 
o trem de pouso estendido até atingir uma altitude segura. 

Freios das rodas 

O freio da roda, montado na roda do trem de pouso, ajuda o 
planador reduzir ou parar após o pouso. O tipo de freio da 
roda usado muitas vezes depende do projeto do planador. 
Muitos planadores no início dependiam de atrito entre o 
esqui do nariz e o chão para conseguir parar. Os modelos de 
planadores atuais estão equipados com freios a tambor, 
freios a disco, e freios de atrito. O tipo mais comum de freio 
da roda encontrada em planadores modernos é o freio a 
disco, que é muito semelhante ao freio a disco nas rodas 
dianteiras da maioria dos carros. A maior parte dos freios a 
disco do planador são operados hidraulicamente para 
fornecer capacidade máxima de frenagem. Controles do freio 
da roda podem variar de um tipo para outro planador. 

  

Figura 2-16. A DG-808B 18 metros - planador de alto desempenho com capacidade de self-launching 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-18. Trem de pouso e rodas de um planador. 
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Aerodinâmica de Voo 
 
 

Capítulo 3 

 
Introdução 
Para entender o que faz um planador voar, os pilotos devem primeiro ter um 
entendimento da aerodinâmica da aeronave e como o voo é possível. Uma 
compreensão da aerodinâmica e como afeta decolagens, manobras de voo e 
pousos permite que os pilotos sejam mais hábeis e conscientes das 
capacidades do planador. Uma discussão aprofundada sobre a terminologia 
aeronáutica e conceitos relacionados a aeronaves em voo podem ser 
encontrados no Manual de Conhecimento Aeronáutico para Pilotos (FAA-
H-8083-25), onde os novos pilotos devem rever os conceitos antes de 
aprender sobre a aerodinâmica específica para planadores. Este capítulo 
discute os fundamentos da aerodinâmica no que se refere a planadores e 
desempenho de planadores. O estudo da aerodinâmica é uma ciência 
complicada, e os pilotos devem procurar aprender aerodinâmica como uma 
lição tão crítica quanto aprender a pousar com segurança. 



 

Forças de voo 

Existem quatro forças que atuam em uma aeronave 
durante o voo em linha reta. Elas são a sustentação, a 
gravidade, a tração e o arrasto. A sustentação contrapõe a 
gravidade e a tração o arrasto. Quando todas as quatro 
forças estão em equilíbrio, o voo reto e nivelado é 
sustentado. Os planadores movidos a motor obtêm tração 
do motor. Uma vez em voo e o motor foi desligado, ou o 
planador foi rebocado ou guinchado, a necessidade de obter 
tração ainda está lá. O planador faz isso convertendo a 
energia potencial que acumulou em energia cinética à 
medida que plana, trocando a altura pela distância. Em 
essência, o vetor gravitacional torna-se o componente 
vetorial de tração horizontal. Nós medimos a força da 
gravidade como o peso em libras ou quilogramas. Isso 
explica por que quanto mais rápido o planador voa, mais 
rápido ele também desce. 

 A Figura 3-1 mostra um diagrama vetorial básico para um 
planador não tracionado com todas as forças em equilíbrio. 
O vetor de sustentação é efetivamente dividido em dois 
componentes: uma parte opõe-se à força de peso (gravidade 
no vôo reto e nivelado) e o outro componente do vetor de 
sustentação se opõe ao arrasto, fornecendo tração pela 
conversão de energia potencial do peso do planador em 
energia cinética. Esta conversão continua até que a 
estrutura chegue à superfície. Um planador está sempre 
descendo no ar. Isso permite o desenvolvimento de tração 
pelo processo de conversão de energia. O objetivo de um 
piloto de planador é permanecer no ar subindo que seja mais 
rápido que o planador deve descer para manter a velocidade 
de voo. O mesmo vale para um planador motorizado com o 
motor desligado. Essas forças são explicadas em maior 
detalhe no Manual do Piloto de Conhecimento Aeronáutico 
(FAA-H-8083-25) e examinando as leis do movimento de 
Newton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-1 – Vetores de sustentação, arrasto e peso 
(gravidade) 

Terceira Lei de Newton 

De acordo com a Terceira Lei de Newton, para cada ação há 
uma reação igual e oposta. Assim, o ar que é desviado para 
baixo também produz uma reação ascendente (sustentação). 

A construção da asa é projetada para tirar proveito de certas 
leis físicas que geram duas ações da massa de ar. Uma é a 
ação de criação de pressão positiva da massa de ar abaixo da 
asa, e a outra é uma ação de aumento de pressão negativa 
acima da asa. 

À medida que a corrente de ar atinge a superfície inferior 
relativamente plana da asa quando inclinada em um 
pequeno ângulo em relação à sua direção de movimento, o 
ar é forçado a se desviar para baixo, causando uma reação 
ascendente por meio de uma sustentação positiva. Ao 
mesmo tempo, a corrente de ar que atinge a seção de curva 
superior da borda dianteira da asa é desviada para cima, 
passando sobre a parte superior da asa. O aumento da 
velocidade do ar na parte de cima da asa produz uma queda 
acentuada na pressão. Associado à pressão reduzida está a 
mudança de direção do fluxo de ar, para trás e para baixo. 
Em outras palavras, uma asa moldada para causar uma 
ação no ar e modificar o seu fluxo para baixo, produzindo 
uma reação igual do ar, forçando a asa para cima. Se uma 
asa é construída de tal forma que causa uma força de 
sustentação maior que o peso do planador, o planador voa. 

Se toda sustentação necessária fosse obtida a partir da 
deflexão do ar pela superfície inferior da asa, um planador 
precisaria apenas de uma asa plana como uma pipa. Isso 
está claro que não é o caso. O equilíbrio da sustentação 
necessária para suportar o planador vem do fluxo de ar 
acima da asa. Aqui reside a chave para o voo. A sustentação 
é o resultado do fluxo de ar acima da asa, baixando a 
pressão do ar acima da mesma, que irá puxar a asa para 
cima e, a corrente abaixo da asa, empurrando a mesma para 
cima. Este fato deve ser completamente entendido para 
continuar no estudo do voo. 

Sustentação 

A sustentação se opõe à força descendente do peso 
(gravidade) e é produzida pelos efeitos dinâmicos da corrente 
de ar atuando ao redor da asa. A sustentação age 
perpendicularmente a trajetória de voo através do centro de 
sustentação da asa. Existe uma relação matemática entre 
sustentação, ângulo de ataque (AOA), velocidade, altitude e 
o tamanho da asa. Na equação da sustentação, esses fatores 
correspondem ao coeficiente de sustentação, velocidade, 
densidade do ar e área da superfície da asa. Essas relações 
são expressas na Figura 3-2. Para uma explicação completa 
da fórmula de sustentação e termos, consulte o Manual de 
Conhecimento Aeronáutico para Pilotos. 

Isso mostra que para a sustentação aumentar, um ou mais 
fatores do outro lado da equação devem aumentar. O 
aumento é proporcional ao quadrado da velocidade; 
portanto, dobrar a velocidade quadruplica a quantidade de 
sustentação, se tudo o mais permanecer no mesmo. Da 
mesma forma, se outros fatores permanecerem os mesmos 
enquanto o coeficiente ou sustentação aumenta, a 
sustentação também aumenta. O coeficiente de elevação 
aumenta à medida que o AOA é aumentado. À medida que 
a densidade do ar aumenta, a sustentação aumenta.  
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Figura 3-2. Equação dos fatores de sustentação. 

Contudo, os pilotos de planadores geralmente se preocupam 
mais com a redução da sustentação por meio da redução da 
densidade do ar em um dia quente ou quando sobem mais 
alto. 

Os efeitos do arrasto sobre um planador 

A força que resiste ao movimento do planador através do ar 
é chamada de arrasto. Dois tipos diferentes de arrasto se 
combinam para formar o arrasto total: parasita e induzido. 
Os vários tipos de arrasto são explicados em maiores 
detalhes no Manual de Conhecimento Aeronáutico para 
Piloto (FAA-H-8083-25). 

Arrasto parasita  

 O arrasto parasita é a resistência oferecida pelo ar a 
qualquer coisa que se mova através dele. A superfície da 
aeronave desvia ou interfere com o fluxo de ar suave ao redor 
do planador. A asa do planador sozinho tem um arrasto 
parasita muito baixo, mas quando o arrasto total do 
planador é adicionado a ele, a quantidade de arrasto torna-
se significativa. Isto é particularmente evidente em altas 
velocidades, uma vez que o arrasto parasita aumenta com o 
quadrado da velocidade. Simplificando, se a velocidade do 
planador for dobrada, o arrasto parasita aumenta quatro 
vezes. [Figura 3-3] O arrasto parasita é dividido em três 
tipos: arrasto de forma, arrasto de superfície e arrasto de 
interferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-3 Arrasto versus Velocidade  

Arrasto de Forma 

 

O arrasto de forma é o resultado da esteira turbulenta 
causada pela separação do fluxo de ar da superfície de uma 
estrutura. [Figura 3-4] Qualquer objeto que se mova no ar 
tem que empurrar o ar na frente dele para fora do caminho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-4. Desenhos simplificados de aerofólio reduzem 
grandemente o arrasto de forma através da redução da 
quantidade de separação do fluxo de ar. 

Isto provoca um aumento da pressão em frente do objeto. 
Da mesma forma, o objeto deixa um vazio de baixa pressão 
em seu rastro. Esta diferença de pressão entre as superfícies 
frontal e traseira do objeto resulta na força chamada arrasto 
de forma. Arrasto de forma pode ser reduzido pela redução 
da área da secção transversal do objeto ou, simplificando-o. 

Arrasto de fricção da superfície  

O atrito da superfície é causado pela rugosidade das mesmas 
no planador. Mesmo que as superfícies possam parecer lisas, 
elas podem ser bastante ásperas quando vistas sob um 
microscópio. Essa rugosidade permite que uma fina camada 
de ar se agarre à superfície e crie pequenos redemoinhos ou 
áreas de menor pressão que contribuem para o arrasto. 
Como o ar flui através de uma asa, o atrito leva a camada de 
moléculas de ar diretamente em contato com a superfície a 
parar. O ar é um fluido viscoso, por isso a camada 
estacionária de ar na superfície da asa retarda a camada 
acima dela, mas não tanto quanto a camada acima. Esta 
camada então diminui a camada acima dela, mas 
novamente não tanto, e assim por diante. Portanto, a 
velocidade do fluxo aumenta com a distância da superfície 
até que a velocidade total do fluxo seja atingida. Essa 
camada de ar desacelerada é chamada de camada limite. As 
forças de atrito que criam a camada limite [Figura 3-5] 
criam uma força de atrito da superfície igual e oposta no 
planador. Quando a área da superfície é reduzida, a 
quantidade de atrito da superfície também é reduzida.  

L = sustentação 
CL = Coeficiente de sustentação 

(Este número adimensional é a relação da pressão da 
sustentação à pressão e à área dinâmicas. É específico 
para uma forma de aerofólio particular, e, abaixo do 
estol, é proporcional ao ângulo de ataque.) 

V = Velocidade (pés por segundo) 
ρ = Densidade do ar 
S = Área da superfície da asa (pé quadrado)  

ρ 
L = CL V
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A camada limite pode assumir duas formas distintas: a 
camada limite laminar e a camada limite turbulenta. 

• Camada limite laminar - cada camada de moléculas de 
ar desliza suavemente sobre seus vizinhos. [Figura 3-6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5. Camada de ar desacelerada chamada camada 
limite 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6. Camada limite laminar. 

• camada dominada pela formação de turbilhões e fluxo 
turbulento irregular. [Figura3-7] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7. Camada limite turbulenta. 

Camadas limite turbulentas geram 5 a 10 vezes mais arrasto 
de atrito de superfície do que a camada limite laminar 
equivalente. [Figura 3-8] Portanto, os projetistas de 
planadores tentam manter o fluxo laminar na maior parte 
possível da aeronave. A Figura 3-9 mostra por que essa 
transição turbulenta ocorre. 

Existe um ponto que é referido como o ponto de separação, 
em que a camada limite se separa da superfície da asa devido 
à magnitude do gradiente de pressão positiva. Abaixo da 
camada separada, formam-se bolhas de ar estagnadas, 

criando arrasto adicional devido à pressão mais baixa na 
esteira, atrás do ponto de separação. 

Estas bolhas podem ser reduzidas ou mesmo eliminadas por 
meio da formulação do aerofólio para mover o ponto de 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-8. A fricção na superfície aumenta em virtude da 
camada limite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-9. Combinações de baixa e alta pressão sobre o 
aerofólio provocando um fluxo de ar turbulento  

separação a jusante ou por adição de um gerador de 
turbulência. Os turbilhonadores são posicionados 
aerodinamicamente em uma linha de envergadura ao longo 
da asa e são usados para desarmar o fluxo de ar laminar em 
um fluxo de ar turbulento em um local desejado na asa. Isto 
é benéfico porque a camada limite turbulenta contém mais 
energia, o que atrasará a separação até que seja alcançada 
uma maior magnitude de gradiente de pressão negativa, 
movendo eficazmente o ponto de separação mais para a 
frente no aerofólio e eliminando a separação completamente. 
Uma consequência da camada limite turbulenta é o aumento 
da fricção da superfície em relação a uma camada limite 
laminar, mas isto é muito pequeno comparado com o 
aumento no arrasto associado à separação. 

Nos planadores, o turbilhonador é geralmente uma fina 
faixa em zigue-zague que é colocada na parte de baixo da 
asa e às vezes na empenagem. [Figura 3-10] Para um 
planador com baixos números de Reynolds (isto é, onde 
minimizar a   
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Neste ponto o ar tem: 

● Baixa pressão 
● Alta velocidade 

O ar não tende a fluir para uma 
área de maior pressão. Assim, 
o fluxo torna-se instável e o 
atrito da superfície da asa 
torna-se capaz de tornar a 
camada limite em um fluxo 
turbulento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turbulência e o arrasto é uma grande preocupação), o 
pequeno aumento no arrasto do turbilhonador em 
velocidades mais altas é menor comparado com as 
melhorias na melhor velocidade de planeio em que o 
planador pode voar mais longe a partir de uma determinada 
altura. 

A camada limite também pode ser desarmada em um fluxo 
turbulento, em qualquer ponto por descontinuidades na 
superfície da asa. É importante manter as asas limpas e 
evitar a chuva e gelo para evitar transição prematura, e o 
aumento no arrasto que ela provoca. À medida que a 
camada limite é de apenas 1,0 milímetro de espessura no 
bordo de ataque, objetos, tais como rebites, insetos 
salpicados, gotas de chuva, os cristais de gelo, e o pó, são 
todos grandes o suficiente para causar uma transição 
turbulenta. [Figura3-11] 

Arrasto por Interferência  

Arrasto por interferência ocorre quando correntes 
variadas de ar sobre um planador se encontram e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interagem. Colocar dois objetos adjacentes um ao outro 
produz turbulência de 50 a 200 por cento maior que as 
peças podem produzir separadamente. Um exemplo de 
arrasto por interferência é a mistura do ar sobre as 
estruturas, como a asa, as superfícies da cauda e os 
montantes das asas. O arrasto por interferência pode ser 
reduzido em planadores fazendo uso de carenagens para 
melhorar a passagem do ar. 

Arrasto induzido 

O arrasto induzido é gerado à medida que a asa é 
impulsionada através do ar para desenvolver a diferença nas 
pressões que chamamos de sustentação. Como a pressão do 
ar é mais alta na superfície inferior do aerofólio curva-se ao 
redor da extremidade da asa e preenche a área de pressão 
mais baixa na superfície superior, a sustentação é perdida, 
mas a energia para produzir as diferentes pressões ainda é 
gasta. O resultado é o arrasto porque é energia desperdiçada. 
Quanto mais energia o planador precisar para voar, maior 
será a razão de descida necessária para fornecer energia 
suficiente para converter em empuxo para superar essa 
resistência desnecessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3-10. A asa do planador à esquerda mostra o fluxo de ar com um turbilhonador instalado e a asa do planador 
à direita mostra como o fluxo de ar é perturbado sem o turbilhonador instalado. 

A. B. 

Ponto normal de transição da turbulência 

Inseto colidido 
Ponto de Transição Normal 

Figura 3-11. Turbulência devido a insetos, cristais de gelo e poeira 



 

A energia que produz os vórtices é energia desperdiçada. O 
objetivo do projeto do planador é converter toda a energia 
em sustentação útil e o impulso necessário. Qualquer energia 
desperdiçada se traduz em um desempenho pior. [Figura 3-
12] Os projetistas de planadores tentam reduzir o arrasto 
aumentando a relação de aspecto do planador. Quanto 
maior a relação de aspecto da asa, menor é o arrasto 
induzido. Dispositivos do tipo wingtip ou winglets, também 
são usados para melhorar a eficiência do planador. Existem 
vários tipos de dispositivos de ponta de asa e, embora 
funcionem de maneiras diferentes, o efeito pretendido é 
sempre reduzir o arrasto da aeronave, alterando o fluxo de 
ar próximo às pontas das asas. Tais dispositivos aumentam 
a relação de aspecto efetiva de uma asa, sem aumentar 
materialmente a envergadura. 

Arrasto total 

O arrasto total em um planador é a soma do arrasto parasita 
e do arrasto induzido. A curva de arrasto total representa 
essas forças combinadas e é traçado contra a velocidade 
aerodinâmica. [Figura 3-13] 

L/DMAX é o ponto em que a relação entre a sustentação e 
arrasto é maior. Nesta velocidade, a capacidade total de 
sustentação do planador, quando comparada com o arrasto 
total do planador, é mais favorável. No ar calmo, esta é a 
velocidade do ar usada para obter a máxima distância de 
planeio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13. Arrasto total é a soma do arrasto parasita e 
arrasto induzido. 

Perfil de Asa 

A forma, ou perfil das asas também tem um efeito na 
quantidade de sustentação e arrasto produzidos. Os quatro 
perfis de asa mais comuns usadas nos planadores são 
elípticas, retangulares, afiladas e enflexadas para frente. 
[Figura 3-14] 

Asa elíptica 

Uma asa elíptica é um perfil de asa plana que minimiza o 
arrasto induzido. A conicidade elíptica encurta a corda do 
aerofólio perto das pontas das asas de tal forma que todas 
as partes da asa experimentam uma redução equivalente, 
e a sustentação nas pontas das asas é essencialmente 

  

Figura 3-12. Arrasto induzido que é parte de arrasto total criado pela produção de sustentação, que ocorre apenas 
quando a sustentação está sendo desenvolvida 
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Figura 3-14. Perfil de asas de planadores. 

zero, melhorando a eficiência aerodinâmica. Este desenho de 
asa é difícil e caro de fabricar por causa das curvas 
compostas em seu desenho. A asa elíptica é mais eficiente em 
termos de L/D, mas a distribuição de sustentação uniforme 
da asa faz com que toda a extensão da asa estole 
simultaneamente, potencialmente causando perda de 
controle com pouco aviso. 

Asa retangular 

A asa retangular é similar em eficiência à asa elíptica, mas é 
muito mais fácil de construir. As asas retangulares têm 
características de estol, muito suaves, com um aviso de 
advertência antes de estolar, e são mais fáceis de fabricar do 
que as asas elípticas. Uma desvantagem deste desenho de 
asa é que as asas retangulares criam mais arrasto induzido 
do que uma asa elíptica de tamanho comparável. 

Asa Afilada 

A asa afilada é um perfil encontrado com mais frequência 
nos planadores. Assumindo uma área de asa igual, a asa 
afilada produz menos resistência do que a asa retangular, 
porque há menos área na ponta da asa afilada. Se a 
velocidade é a consideração principal, uma afilada é mais 
desejável do que uma asa retangular, mas uma asa afilada 
sem torção (também chamada de washout) tem 
características indesejáveis de estol. 

Asa Enflexada para Frente 

Um perfil enflexado para frente é uma configuração de asa 
na qual a linha de um quarto da corda da asa tem um 
movimento para a frente. As asas enflexadas para frente e 
para trás são usadas para permitir que a área de sustentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da asa se mova para frente, mantendo o ponto de montagem 
na parte traseira da cabine. Esta configuração de asa é usada 
em alguns planadores de dois lugares em tandem para 
permitir uma pequena mudança no centro de gravidade 
(CG) com o banco traseiro ocupado, ou enquanto se voa solo. 
Esse tipo de projeto de perfil dá ao planador maior 
capacidade de manobra devido ao fluxo de ar da ponta da 
asa até a raiz da asa, impedindo uma parada nas pontas das 
asas e ailerons em ângulos elevados de ataque. Em vez disso, 
o estol ocorre na região da raiz da asa. 

Washout 

Washout é construído em asas, colocando uma ligeira torção 
entre a raiz da asa e ponta da asa. Quando o washout é 
projetado na asa, esta exibe características muito boas de 
estol. Movendo-se para fora ao longo da envergadura da asa, 
o bordo de fuga sobe em relação ao bordo de ataque. Essa 
torção faz com que a raiz da asa tenha um AOA maior que a 
ponta e, como resultado, estola primeiro. Isso fornece um 
amplo aviso de estol iminente e, ao mesmo tempo, permite o 
controle continuado do aileron.   

Asa elíptica Asa afilada 

Asa enflexada para a frente 
Asa retangular 
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Razão de Planeio 

Razão de planeio é o número de pés que um planador voa 
horizontalmente em um ar parado para cada pé de altitude 
perdido. Se um planador tem uma razão de planeio 50: 1, em 
seguida, ele percorre 50 pés para cada pé de altitude perdida. 

Razão de planeio = Sustentação    :    1 
 

Isso explica por que minimizar o arrasto é tão importante. 
Como o arrasto varia com a velocidade, a razão de planeio 
também deve variam com a velocidade. Uma polar de 
planeio mostrada na Figura 3–15 é um gráfico, normalmente 
fornecido no manual de voo de um planador, que detalha a 
razão de afundamento do planador em determinada 
velocidade dentro do seu envelope de voo. A relação de 
planeio em uma determinada velocidade pode ser estimada 
a partir da polar de planeio usando: 
 
Razão de planeio = Velocidade no ar        :  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A velocidade e a razão de afundamento devem estar nas 
mesmas unidades. O exemplo na Figura 3-14 usa Kts. A 
velocidade mínima de afundamento é a velocidade no qual o 
planador perde altitude na menor razão. Pode ser 
determinado a partir da polar, localizando o ponto no 
gráfico com a menor razão de afundamento e lendo a 
velocidade relativa correspondente. [Figura 3-16] 

A melhor velocidade de planeio é a velocidade na qual, no ar 
parado, o planador alcança sua melhor razão de planeio. 
Também é conhecida como a melhor velocidade de 
sustentação/arrasto (L/D). Isso pode ser determinado a 
partir da polar desenhando uma linha a partir da origem que 
é tangencial à curva [Figura 3-17]. O ponto de contato é a 
melhor velocidade de planeio; a razão de planeio a esta 
velocidade pode ser calculada como descrito anteriormente. 
No ar parado, o planador deve voar a essa velocidade para 
ir de A a B com perda mínima de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 A velocidade mínima de afundamento pode 
ser encontrada usando o deslize gráfico polar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17. O gráfico polar do planador ajuda a 
determinar a melhor velocidade de planeio. 

Aumentar a massa de um planador adicionando lastro de 
água, por exemplo, desloca a polar de planeio para baixo e 
para a direita. [Figura 3-18] A razão mínima de 
afundamento é, portanto, aumentada, então, como 
esperado, o peso extra dificulta a subida em térmicas. No 
entanto, a melhor razão de planeio permanece 
aproximadamente a mesma, mas agora ocorre a uma maior 
velocidade. Portanto, se as térmicas são fortes o suficiente 
para compensar o baixo desempenho de subida, então o 
lastro de água permite um cruzeiro inter-térmico mais 
rápido. Isso resulta em maiores distâncias sendo percorridas 
por intervalo de tempo.  

Figura 3-15. Gráfico da polar de planeio 
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Figura 3-18. Calculando a velocidade de planeio com lastro 
d’água. 

Alongamento da asa 

O alongamento da asa é um outro fator que afeta a 
sustentação e o arrasto criado por uma asa. O alongamento 
é determinado dividindo a envergadura (de ponta de asa a 
ponta de asa), pela corda média asa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-19 Alongamento 

As asas do planador têm uma alta proporção, conforme 
mostrado na Figura 3-19. Uma alta relação de 
alongamento produz uma quantidade comparativamente 
alta de sustentação em baixos ângulos de ataque com 
menor arrasto induzido. 

Peso 

O peso é a terceira força que age em um planador em voo. O 
peso se opõe a sustentação e age verticalmente através do 
CG do planador. A atração gravitacional fornece a força 
necessária para mover um planador pelo ar, já que uma 
parte do vetor de peso de um planador é direcionada para 
frente. 

Tração 

A tração é a força para a frente que impulsiona um planador 
Self-Launching através do ar. Os planadores Self-Launching 
têm propulsores acionados por motor que fornecem essa 
tração. Planadores sem tração têm uma força externa, como 
um guincho ou guincho de automóvel para lançar o 
planador. Os planadores uma vez no ar obtêm tração a partir 
da conversão de energia potencial em energia cinética. 

Três eixos de rotação 

O planador é manobrado em torno de três eixos de rotação: 
guinada (vertical), lateral e longitudinal. Eles giram em 
torno de um ponto central no planador chamado de CG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Este ponto é o centro do peso total do planador e varia com 
o carregamento do planador. 

Guinada é o movimento em torno do eixo vertical, que pode 
ser representado por uma linha reta imaginária desenhada 
verticalmente através do CG. Mover o leme para a esquerda 
ou para a direita faz com que o planador guie o nariz para a 
esquerda ou para a direita. Mover os ailerons para a 
esquerda ou para a direita para mover o planador, este 
move-se em torno do eixo longitudinal. Esse eixo apareceria 
se uma linha fosse traçada através do centro da fuselagem, 
do nariz à cauda. Puxar o manche para trás ou empurrá-lo 
para frente, levantando ou abaixando o nariz, controla a 
atitude do planador ou seu movimento ao redor do eixo 
lateral. O eixo lateral poderia ser visto se uma linha fosse 
desenhada de um lado da fuselagem para o outro através do 
CG. [Figura 3-20] 

Estabilidade 

Um planador está em equilíbrio quando todas as suas forças 
estão em equilíbrio. A estabilidade é definida como a 
capacidade do planador manter uma condição de voo 
uniforme e retornar a essa condição após ser perturbado. 
Muitas vezes, durante o voo, os planadores encontram 
distúrbios de mudança de equilíbrio. Estes podem ocorrer 
na forma de rajadas verticais, uma mudança repentina no 
CG, ou deflexão dos controles pelo piloto. Por exemplo, um 
planador estável apresentaria uma tendência a retornar ao 
equilíbrio após encontrar uma força que faz com que o nariz 
se mova para cima. 

 Estabilidade estática e estabilidade dinâmica são dois tipos 
de estabilidade que um planador exibe em vôo. Estabilidade 
estática é a tendência inicial para retornar a um estado de 
equilíbrio quando perturbado desse estado. Os três tipos de 
estabilidade estática são positivos, negativos e neutros. 
Quando um planador demonstra estabilidade estática 
positiva, ele tende a retornar ao equilíbrio. Um planador 
demonstrando estabilidade estática negativa apresenta uma 
tendência para aumentar seu deslocamento. Planadores que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-20. Três eixos de rotação. 

Demonstram estabilidade estática neutra não tem nem a 
tendência de retornar ao equilíbrio nem a tendência de 
continuar o deslocamento. 

A estabilidade dinâmica descreve o movimento e o tempo de 
um planador necessário para uma resposta à estabilidade 
estática. Em outras palavras, a estabilidade dinâmica 
descreve a maneira pela qual um planador oscila ao 
responder à estabilidade estática. Um planador que exibe 
estabilidade dinâmica e estática positiva reduz suas 
oscilações com o tempo. Um planador demonstrando 
estabilidade dinâmica negativa é a situação oposta; suas 
oscilações aumentam em amplitude com o tempo após um 
deslocamento. Um planador exibindo estabilidade dinâmica 
neutra experimenta oscilações, que permanecem na mesma 
amplitude sem aumentar ou diminuir ao longo do tempo. A 
figura 3-21 ilustra os vários tipos de estabilidade dinâmica. 

Tanto a estabilidade estática quanto a dinâmica são 
particularmente importantes para o controle de inclinação 
em relação ao eixo lateral. A medição da estabilidade em 
torno deste eixo é conhecida como estabilidade longitudinal. 
Os planadores são projetados para serem ligeiramente 
pesados no nariz, a fim de melhorar sua estabilidade 
longitudinal. Isso faz com que o planador fique com o nariz 
para baixo durante o voo normal. O estabilizador horizontal 
na cauda é montado em um AOA ligeiramente negativo para 
compensar essa tendência. Quando um planador 
dinamicamente estável oscila, a amplitude das oscilações 
deve reduzir através de cada ciclo e, eventualmente, 
estabilizar-se a uma velocidade na qual a força descendente 
na cauda compensa exatamente a tendência de mergulhar. 
[Figura 3-22] 

Ajustar o compensador ajuda a manter a atitude de 
inclinação desejada. Um planador com estabilidade 
longitudinal estática e dinâmica positiva tende a retornar à 
atitude de inclinação compensada quando a força que o 
desloca é removida.  
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Figura 3-21. Três tipos de estabilidade dinâmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se um planador exibe estabilidade negativa, as 
oscilações aumentam com o tempo. Se não for corrigida, 
a estabilidade negativa pode induzir cargas que excedam 
as limitações de projeto do planador. 

Outro fator crítico para a estabilidade longitudinal de um 
planador é sua carga em relação ao CG. O CG do planador é 
o ponto em que a força total da gravidade deve agir. Quando 
o planador é impropriamente carregado de modo que exceda 
o limite posterior do CG, ele perde a estabilidade 
longitudinal. Conforme a velocidade diminui, o nariz do 
planador sobe. Para recuperar, comandos devem ser 
aplicados para forçar o nariz a descer para retornar a uma 
atitude de voo nivelado. É possível que o planador possa ser 
carregado tão longe dos limites aprovados, que os comandos 
não serão suficientes para impedir que o nariz suba. Se este  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fosse o caso, o planador poderia entrar em um giro a partir 
do qual a recuperação seria impossível. Carregar um 
planador com o CG muito à frente também é perigoso. Em 
casos extremos, o planador pode não ter controle suficiente 
para manter o nariz para cima durante uma aproximação 
para um pouso. Por estas razões, é importante garantir que 
o planador esteja dentro dos limites de peso e balanceamento 
antes de cada voo. O carregamento adequado de um 
planador e a importância do CG são discutidos mais 
detalhadamente no Capítulo 5, Limitações de desempenho. 

Flutter 
  

Figura 3-22. Uso do ângulo do estabilizador horizontal para compensar a tendência natural de um planador de nariz para 
abaixo. 
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Outro fator que pode afetar a capacidade de controlar o 
planador é o flutter. Flutter ocorre quando vibrações 
rápidas são induzidas através das superfícies de controle 
enquanto o planador está voando em altas velocidades. 
Frouxidão nas superfícies de controle podem resultar em 
vibração ao voar perto da velocidade máxima. Outro fator 
que pode reduzir a velocidade em que o flutter pode ocorrer 
é um distúrbio no equilíbrio das superfícies de controle. Se 
as vibrações forem sentidas nas superfícies de controle, 
reduza a velocidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-23. Estabilidade Lateral. 

 

Estabilidade lateral 

Outro tipo de estabilidade que descreve a tendência do 
planador de retornar ao voo de asas niveladas após um 
deslocamento é a estabilidade lateral. Quando um planador 
é inclinado, ele tem uma tendência a derrapar na direção da 
inclinação. Por exemplo, devido a uma rajada de vento, a 
asa do planador é levantada e o planador começa a rolar. O 
ângulo de ataque na asa descendente é aumentado porque a 
asa está se movendo para baixo e agora o ar está subindo. 
Isso faz com que a sustentação nessa asa aumente. Na asa 
ascendente, o oposto está ocorrendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

O ângulo de ataque é reduzido porque a asa está subindo e o 
ar está se movendo para baixo. A sustentação nesta asa é, 
portanto, reduzida. Isso produz um contra torque que 
amortece o movimento de rolamento, mas não rola o 
planador de volta a condição de asas niveladas, pois o efeito 
para quando o planador para. [Figura 3-23] Para obter 
estabilidade lateral, um diedro é projetado nas asas. 

Diedro é o ângulo ascendente das asas a partir de um eixo 
horizontal (vista frontal / traseira) do avião. O planador ao 
voar ao longo do ângulo de diedro e encontrar turbulência, 
o diedro proporciona estabilidade lateral positiva, 
proporcionando mais sustentação para a asa inferior e 
reduzindo a sustentação na asa elevada. Quando uma asa 
abaixa, ela se torna mais próxima da perpendicular à 
superfície e do nível. Por estar mais próximo do nível e 
perpendicular à força do peso, a sustentação produzida se 
opõe diretamente à força do peso. Isso deve ser 
instantaneamente comparado com a asa mais alta e agora 
mais inclinada, referenciada à força do peso. A sustentação 
da asa mais alta em relação à força do peso agora é menor 
devido ao ângulo vetorial. Este desequilíbrio de sustentação 
faz com que a asa inferior suba à medida que a parte superior 
desce até que a sustentação se iguale, resultando em voo 
nivelado. [Figura 3-24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-24. Diedro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curvas em Voo 

Antes de um planador girar, ele deve primeiro superar a 
inércia ou a tendência de continuar em linha reta. Um piloto 
cria a força de giro necessária usando os ailerons para 
inclinar o planador de modo que a direção da sustentação 
total seja inclinada. Isso divide a força de sustentação em 
dois componentes; um componente age verticalmente para 
se opor ao peso, enquanto o outro age horizontalmente para 
se opor à força centrífuga. Este último é o componente 
horizontal da sustentação. [Figura 3-25] 

Para manter a atitude com o horizonte durante uma curva, 
os pilotos de planador precisam aumentar a pressão no 
manche. O componente horizontal da sustentação cria uma 
força direcionada para dentro em direção ao centro de 
rotação, que é conhecido como força centrípeta. [Figura 3-
26] Esta força que busca o centro faz com que o planador 
gire. Como a força centrípeta trabalha contra a tendência da 
aeronave de continuar em linha reta, a inércia tende a se 
opor à força centrípeta em direção ao lado externo da curva. 
Essa força oposta é conhecida como força centrífuga. Na 
realidade, a força centrífuga não é uma verdadeira força 
aerodinâmica; é uma força aparente que resulta do efeito da 
inércia durante a curva. 
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Figura 3-25. Forças em uma curva.  Figura 3-26. Força centrípeta é uma força que faz 
com que um corpo seguir um caminho curvado. 
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Fatores de carga 

As seções anteriores apenas consideraram brevemente 
alguns dos pontos práticos dos princípios de curvar em voo. 
No entanto, com as responsabilidades do piloto e a 
segurança dos passageiros, o piloto competente deve ter um 
conceito bem fundamentado das forças que atuam no 
planador durante o voo e o uso vantajoso dessas forças, bem 
como as limitações operacionais do voo do planador. 
Qualquer força aplicada a um planador para desviar seu voo 
de uma linha reta produz um estresse em sua estrutura; a 
quantidade dessa força é chamada de fator de carga. 

Um fator de carga é a relação entre a carga de ar total 
atuando no planador e o peso bruto do planador. Um 
planador em voo com um fator de carga de um não significa 
que o planador está acelerando; isso significa que a 
sustentação na aeronave é a mesma que em voo nivelado. O 
fator de carga pode ser positivo ou negativo, dependendo da 
trajetória de voo atual. 

Um fator de carga de três significa que a carga total na 
estrutura de um planador é três vezes seu peso bruto. 
Fatores de carga de gravidade são geralmente expressos em 
termos de “G” - isto é, um fator de carga de três pode ser 
chamado de 3 Gs, ou um fator de carga de quatro como 4 Gs. 
Um fator de carga de um, ou 1 G, representa condições de 
voo reto e nivelado, em que a sustentação é igual ao peso. 
Portanto, dois Gs seriam duas vezes o peso normal. 
Planadores podem ser projetados para suportar o estresse de 
até 9 Gs. 

É interessante notar que ao submeter um planador a 3 Gs 
em uma recuperação de um mergulho, o piloto é pressionado 
no assento com uma força igual a três vezes o peso dele. 
Assim, uma ideia da magnitude do fator de carga obtido em 
qualquer manobra pode ser determinada considerando-se o 
grau em que o piloto é pressionado no assento. Como a 
velocidade de operação dos planadores modernos aumentou 
significativamente, esse efeito tornou-se tão pronunciado 
que é uma consideração primordial no projeto da estrutura 
para todos os planadores.  

Se tentar melhorar o desempenho de giro aumentando o 
ângulo de inclinação enquanto mantém a velocidade, preste 
muita atenção às limitações do planador devido aos efeitos 
do aumento do fator de carga. O fator de carga é definido 
como a relação entre a carga suportada pelas asas do 
planador e o peso real da aeronave e seu conteúdo. Um 
planador no voo estabilizado e com asas niveladas tem um 
fator de carga de um. O fator de carga aumenta 
rapidamente à medida que o ângulo de inclinação aumenta 
devido ao aumento da carga da asa. [Figura 3-27] Com o 
projeto estrutural de planadores planejado para suportar 
apenas uma certa quantidade de sobrecarga, o 
conhecimento dos fatores de carga tornou-se essencial para 
todos os pilotos. Fatores de carga são importantes para o 
piloto por duas razões distintas: 

1. É possível que um piloto imponha uma 
sobrecarga obviamente perigosa nas estruturas 
do planador. 

2. O aumento do fator de carga aumenta a 
velocidade de estol, tornando possíveis os estóis 
em velocidades de voo aparentemente seguras 
devido ao aumento da carga nas asas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-27. Velocidade de estol de um planador aumenta à 
medida que o ângulo de inclinação aumenta. Por exemplo, 
um ângulo de 60 ° de inclinação provoca um aumento de 40 
por cento na velocidade de estol da asa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-28. As cargas colocadas sobre o planador 
aumentam com o ângulo de inclinação 

Em uma curva a velocidade constante, o AOA deve ser 
aumentado para fornecer a sustentação extra necessária 
para superar a força centrífuga e a inércia oposta à curva. À 
medida que o ângulo de inclinação aumenta, o AOA também 
deve aumentar para fornecer a sustentação necessária. O 
resultado de aumentar o AOA é um estol quando o AOA 
crítico é excedido em uma curva. [Figura 3-28]  



 

30° 45° 60°

Raio de curva 1 0 7 feet

Raio de curva 2 4 0 feet

Raio de curva 4 2 8 feet

Rio de curva 1 8 5 feet

Raio de curva 4 1 7 feet

Raio de curva 7 4 0 feet

Raio de curva 0 6 2 feet

Raio de curva 1 3 9 feet

Raio de curva 2 4 7 feet

Nível de velocidade de estol no peso bruto é de 38 nós

Velocidade de estol: 41 knots Velocidade de estol: 45 knots Velocidade de estol: 53 knots

Razão de curva 

Razão de curva refere-se à quantidade de tempo que um 
planador leva para curvar um determinado número de 
graus. Se voado na mesma velocidade e ângulo de inclinação, 
todo planador gira na mesma razão. Se a velocidade 
aumentar e o ângulo de inclinação permanecer o mesmo, a 
razão de curva diminui. Por outro lado, uma velocidade 
constante acoplada a um aumento do ângulo de inclinação 
resulta em uma razão mais alta de curva. 

Raio de curva 

A quantidade de distância horizontal que uma aeronave usa 
para completar uma volta é chamada de raio de curva. O 
raio de curva em qualquer dado ângulo de inclinação varia 
diretamente com o quadrado da velocidade. Portanto, se a 
velocidade do planador fosse dobrada, o raio de curva seria 
quatro vezes maior. Embora o raio de curva também 
dependa da velocidade do planador e do ângulo de 
inclinação, o relacionamento é o oposto da razão de curva. À 
medida que a velocidade do planador é aumentada com o 
ângulo de inclinação mantido constante, o raio de curva 
aumenta. Por outro lado, se o ângulo de inclinação aumenta 
e a velocidade permanece a mesma, o raio de curva é 
reduzido. [Figura 3-29] Ao voar em térmicas, o raio de curva 
é um fator importante, pois ajuda a obter a altitude 
máxima. Um raio de curva menor permite que um planador 
voe mais perto do núcleo da térmica e ganhe altitude mais 
rapidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3-29. Raio de curva de um planador comparado com 
o ângulo de inclinação  

Coordenação da curva 

É importante que os comandos de leme e do aileron sejam 
coordenados durante uma curva para que o desempenho 
máximo do planador possa ser mantido. Se pouco leme for 
aplicado, ou se o leme for aplicado muito tarde, o resultado 
é um deslizamento. Muito leme, ou leme aplicado antes do 

aileron, resulta em uma derrapagem. Tanto as derrapagens 
quanto os deslizamentos afetam a fuselagem do planador em 
relação vento relativo, criando um arrasto parasita 
adicional, que reduz a sustentação e a velocidade. Embora 
esse aumento de arrasto causado por um deslizamento possa 
ser útil durante a aproximação para pouso e neutralizar um 
vento cruzado, ele diminui o desempenho do planador 
durante as outras fases do voo.  

Ao inclinar em uma curva, o aileron no lado de dentro da 
curva é levantado e o aileron na parte externa da curva é 
abaixado. O aileron abaixado na asa externa aumenta a 
sustentação aumentando a cambagem da asa e produz mais 
sustentação para essa asa. Como o arrasto induzido é um 
subproduto da sustentação, a asa externa também produz 
mais arrasto do que a asa interna. Isso provoca uma 
guinada adversa, uma tendência de guinada para o lado de 
fora da curva. O uso coordenado do leme e do aileron corrige 
a guinada adversa e o arrasto do aileron. A guinada adversa 
nos planadores pode ser mais pronunciada devido às asas 
muito mais longas em comparação com um avião de peso 
igual. As asas mais longas constituem braços de alavanca 
mais longos para as forças de guinada adversas agirem sobre 
o planador. Portanto, mais movimento do leme é necessário 
para neutralizar a guinada adversa e ter uma curva 
coordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glissadas  

Uma glissada é uma descida com uma asa abaixada e o eixo 
longitudinal do planador em um ângulo com a trajetória de 
voo. Pode ser usada para uma ou ambas as duas finalidades:  

Aumentar o angulo de aproximação sem aumentar a 
velocidade, como seria o caso se um spoiller ou freio 
aerodinâmico fosse usado, ou usado para fazer o planador   

TAS 40 MPH 

TAS 60 MPH 
TAS 80 MPH 



 

mover-se lateralmente no ar para contrabalançar a deriva 
que resulta de um vento cruzado. 

Anteriormente, as glissadas eram usadas como um meio 
normal de controlar as descidas para pouso em campos 
curtos ou obstruídos, mas agora elas são usadas 
principalmente na execução de pousos com ventos cruzados 
e de curta distância. Com a instalação de flaps na asa e 
spoilers eficazes nos planadores modernos, o uso de glissadas 
para aumentar ou controlar o ângulo de descida não é mais 
o único procedimento disponível. No entanto, os pilotos 
ainda precisam de habilidade na execução das glissadas para 
corrigir possíveis erros no julgamento da aproximação para 
pouso. 

O perfil da asa do planador pode afetar muito a glissada. Se 
o planador tiver uma asa de perfil retangular, a glissada terá 
pouco efeito sobre a produção de sustentação da asa, além 
da área da asa ser obscurecida pelos vórtices da fuselagem. 
A direção do vento relativo para a asa tem o mesmo efeito 
em ambas as asas, portanto, não há desigualdade na forma 
de sustentação. No entanto, se a asa for afilada ou tiver a 
varredura traseira avançada, o vento relativo terá um 
grande efeito na produção de sustentação. 

 Se um planador com asas afiladas, como mostrado na 
Figura 3-14, começar a glissar para a esquerda com a asa 
esquerda abaixada, a asa esquerda terá um vento relativo 
mais alinhado com sua linha de corda e efetivamente maior 
fluxo de ar que gerará mais sustentação em comparação com 
a asa direita mais alta e com vento relativo angulado, 
resultando em menor fluxo de ar efetivo (velocidade do ar) 
sobre essa asa. Este diferencial no fluxo de ar ou na 
velocidade relativa das asas, quando levado para os 
extremos do envelope de voo, resulta em um estol da asa 
mais alta e, muitas vezes, em um parafuso invertido. 

Dependendo da forma exata da asa, uma asa elíptica pode 
ter características mais semelhantes a uma asa afilada. 
[Figura 3-14] Os pilotos devem sempre consultar o manual e 
saber quais são as limitações dos planadores em relação as 
glissadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O uso de glissadas tem limitações. Alguns pilotos podem 
tentar perder altitude por meio de uma glissada violenta, em 
vez de manobrar suavemente, exercitar o bom senso e usar 
apenas uma glissada leve ou moderada. Nos pousos em 
campo curto, essa prática errática invariavelmente leva a 
problemas, já que o excesso de velocidade pode impedir o 
contato em qualquer lugar perto do ponto apropriado, e 
muitas vezes resultar em ultrapassar o campo inteiro. 

Se uma glissada é usada durante a última parte de uma 
aproximação final, o eixo longitudinal do planador deve 
estar alinhado com a pista imediatamente antes do toque, 
de modo que o planador toque na direção em que está se 
movendo sobre a pista. Isso requer ação oportuna para 
modificar a glissada e alinhar o eixo longitudinal do 
planador com sua direção de deslocamento sobre o solo no 
momento do pouso. O fracasso em conseguir isso impõe 
graves cargas laterais no trem de pouso e cria violentas 
tendências de pilonagem. 

A interrupção da glissada é realizada nivelando as alas e, 
simultaneamente, liberando a pressão do leme, enquanto 
reajusta a atitude de inclinação para a atitude de planeio 
normal. Se a pressão no leme é liberada abruptamente, o 
nariz oscila muito rapidamente e o planador tende a ganhar 
velocidade em excesso. 

Devido à localização do tubo de Pitot e às aberturas 
estáticas, os indicadores de velocidade do ar em alguns 
planadores podem ter um erro considerável quando o 
planador está em uma glissada. O piloto deve estar ciente 
desta possibilidade e reconhecer uma glissada 
adequadamente executada pela atitude do planador, o som 
do fluxo de ar e a sensação dos controles de voo.  

Glissada frontal 

A glissada frontal é uma manobra na qual a direção do 
movimento do planador é a mesma de antes da glissada ter 
sido iniciado. [Figura 3 30] O propósito principal de uma 
glissada frontal é dissipar a altitude sem aumentar a 
velocidade do planador, particularmente em planadores não 
equipados com flaps, ou se os spoilers estiverem inoperantes. 
Há muitas circunstâncias que exigem o uso   

Figura 3-30. Uma comparação de um deslizamento para a frente a uma derrapagem. 

Glissando na reta Glissando lateralmente 



 

de glissada na reta, como uma aproximação de pouso sobre 
obstáculos e pousos de curto alcance, em que é sempre bom 
permitir uma margem extra de altitude para segurança na 
estimativa original da aproximação. Neste último caso, se a 
imprecisão da aproximação for confirmada pelo excesso de 
altitude ao se aproximar do limite do campo selecionado, a 
glissada poderá dissipar o excesso de altitude. Se houver 
vento cruzado, o deslizamento será muito mais efetivo se for 
feito em direção ao vento. 

Assumindo que o planador está originalmente em voo reto, 
a asa do lado em que a glissada deve ser feita deve ser 
baixada pelo uso dos ailerons. Simultaneamente, o nariz do 
avião deve ser guiado na direção oposta, aplicando o leme 
oposto, de modo que o eixo longitudinal do planador esteja 
inclinado em relação a trajetória de voo original. O grau em 
que o nariz é guiado na direção oposta da inclinação deve ser 
tal que a trajetória original no solo seja mantida. O nariz 
também deve ser levantado conforme necessário para evitar 
que a velocidade aumente. 

Nota: As glissadas frontais com os flaps das asas estendidos 
não devem ser feitas em planadores onde as instruções de 
operação do fabricante proíbem tal operação. 

Glissada lateral 

Uma glissada lateral, diferentemente de uma glissada na 
reta, é aquela em que o eixo longitudinal do planador 
permanece paralelo ao percurso de voo original, mas no qual 
o percurso de voo muda de direção de acordo com a 
quantidade de inclinação. Para realizar uma glissada lateral, 
a asa contra o vento é abaixada e, simultaneamente, o leme 
oposto é aplicado para manter o alinhamento da área de 
pouso. As glissadas laterais são importantes para 
contrabalançar a deriva do vento durante pousos com vento 
cruzado e será discutido em um capítulo posterior. 

O ângulo diedro das asas funciona para adicionar 
estabilidade lateral à estrutura da aeronave e facilitar a 
tarefa do piloto de corrigir as perturbações. Enquanto o 
planador voa, a turbulência pode perturbar o equilíbrio e 
levantar uma asa e rolar o planador em torno do eixo 
longitudinal. À medida que a asa se eleva, o vetor de 
horizontal diminui. Este desequilíbrio é projetado de forma  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que a célula retorne ao nível sem comando do piloto. À 
sustentação vertical diminui enquanto o componente 
horizontal da força de sustentação da asa aumenta. A 
medida que a outra asa desce, o componente vertical da 
força de sustentação aumenta enquanto o componente  

Dependendo dos fluxos de ar, o AOA nas asas pode ou não 
ser um fator. Se o ar em uma das asas estiver descendo 
(afundar) e o ar na outra asa estiver subindo (levantando), 
ambas as asas terão ventos relativos diferentes, assim, AOAs 
diferentes e sustentação desenvolvida.  

Estois 

É importante lembrar que um estol pode ocorrer em 
qualquer velocidade e em qualquer atitude de voo. Um estol 
ocorre quando o AOA crítico é excedido. [Figura 3-31] 
Durante um estol, as asas ainda suportam parte do peso da 
aeronave. Se as asas não o fizessem, aceleraria de acordo com 
a Segunda Lei de Newton. A velocidade de estol de um 
planador pode ser afetada por muitos fatores, incluindo 
peso, fator de carga devido a manobras e condições 
ambientais. À medida que o peso do planador aumenta, é 
necessário um AOA mais alto para manter o voo na mesma 
velocidade, já que é necessária mais sustentação para 
suportar o aumento de peso. É por isso que um planador com 
carga pesada estola a uma velocidade mais alta do que 
quando levemente carregado. A maneira como esse peso é 
distribuído também afeta a velocidade de estol. Por 
exemplo, um CG avançado cria uma situação que exige que 
a cauda produza uma força descendente maior para 
equilibrar a aeronave. O resultado dessa configuração requer 
que as asas produzam mais sustentação do que se o CG fosse 
localizado mais à frente. Portanto, um CG mais avançado 
também aumenta a velocidade de estol. 

Fatores ambientais também podem afetar a velocidade de 
estol. Acúmulo de neve, gelo ou gelo na superfície da asa 
pode aumentar o peso da asa, além de alterar a forma da asa 
e interromper o fluxo de ar, o que aumenta a velocidade de 
estol. A turbulência é outro fator ambiental que pode afetar 
a velocidade de estol de um planador. A natureza 
imprevisível da turbulência pode fazer com que um planador 
estole de repente e abruptamente a uma velocidade 
aerodinâmica mais alta do que em condições estáveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3-31. Um estol ocorre quando o ângulo de ataque crítico é excedido 
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Figura 3-32. Os coeficientes relativos de sustentação e 
arrasto para cada asa durante uma rodada. Note-se que a 
asa ascendente experimenta mais sustentação e menos 
arrasto.A asa oposta é forçada para baixo e para trás 
devido à menor sustentação e um arrasto aumentado. 

A turbulência tem um forte impacto na velocidade de estol 
de um planador porque as rajadas verticais mudam a direção 
do vento relativo e aumentam abruptamente o AOA.  

Durante a aterrissagem em condições de rajada de vento, é 
importante aumentar a velocidade relativa de aproximação 
em metade do valor da rajada, a fim de manter uma larga 
margem acima do estol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parafuso 

Se a aeronave não estiver estolada, ela não poderá entrar em 
parafuso. Um parafuso pode ser definido como um estol 
agravado que faz com que o planador desça em um Por 
exemplo, se os ventos atingissem 10 Kts com rajadas de 15 
Kts, seria prudente adicionar 2,5 Kts ((15 - 10) ÷ 2 = 2,5) à 
velocidade de aproximação. Essa prática geralmente 
garante uma margem segura para proteção contra estois em 
altitudes muito baixas.  

caminho helicoidal ou saca-rolhas. Um parafuso é uma 
manobra de voo complexa e descoordenada, na qual as asas 
estão desequilibradas. Ao entrar em um parafuso, a asa que 
está mais completamente estolada cai antes da outra, e o 
nariz da aeronave voa na direção da asa baixa. [Figura 3-32] 

A causa de um parafuso é o fluxo de ar estolado em uma das 
asas antes que o fluxo de ar estole na outra asa. Isso é 
resultado de um voo descoordenado com fluxos de ar 
desiguais sobre as asas. 

Os parafusos ocorrem em voos lentos e descoordenados e alta 
razão de curva (excesso de inclinação para velocidade 
aerodinâmica). A falta de coordenação é normalmente 
causada pelo controle excessivo ou insuficiente do leme para 
a quantidade de ailerons que estão sendo usados. Se a 
recuperação do estol não for prontamente iniciada, o 
planador provavelmente entrará em um estol completo que 
pode se transformar em um parafuso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3-33. Velocidade de estol de um planador aumenta à medida que o ângulo de inclinação aumenta. Em 
um parafuso, uma asa está mais profundamente estolada do que a outra 
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Os parafusos que ocorrem como resultado de um voo 
descoordenado geralmente giram na direção do leme sendo 
aplicado, independentemente de que asa está elevada. Ao 
entrar em uma curva derrapada, segurando o aileron e o 
leme opostos, o parafuso resultante geralmente ocorre na 
direção oposta ao aileron já aplicado. Em uma curva 
derrapada em que tanto o aileron quanto o leme são 
aplicados na mesma direção, a rotação também está na 
direção da aplicação do leme. Os pilotos de planadores 
devem estar sempre atentos ao tipo de perfil de asa tem suas 
aeronaves e as características daquele perfil em várias 
manobras. 

Os parafusos são normalmente colocados em três categorias, 
conforme mostrado na Figura 3-33. O mais comum é o giro 
vertical ou ereto, que é caracterizado por um movimento de 
rolamento e guinada levemente inclinado para baixo na 
mesma direção. Um parafuso invertido envolve a aeronave 
girando de cabeça para baixo, com uma derrapagem e o 
rolamento ocorrendo em direções opostas. Um terceiro tipo 
de parafuso, o parafuso chato, é o mais perigoso de todos os 
parafusos. Em um parafuso chato, o planador gira em torno 
do eixo vertical em uma atitude de inclinação quase nivelada 
com o horizonte. Um parafuso chato geralmente tem uma 
razão muito alta de rotação; a recuperação é difícil e às vezes 
impossível. Se um planador estiver adequadamente 
carregado dentro de seus limites de CG, a entrada em um 
parafuso chato não deve ocorrer. Parafusos eretos e 
parafusos chatos também podem ser invertidos. A entrada, 
o perfil da asa e CG geralmente determinam o tipo de 
parafuso resultante de um estol de asa descoordenada. 

Uma vez que os parafusos ocorrem normalmente quando um 
planador é pilotado de forma descoordenada a velocidades 
aerodinâmicas mais baixas, o uso coordenado dos controles 
de voo é importante. É fundamental que os pilotos 
aprendam a reconhecer e se recuperar do primeiro sinal de 
um estol ou parafuso. Entrar em um parafuso perto do solo, 
especialmente durante o tráfego para pouso, é geralmente 
fatal. [Figura 3-33] Um piloto deve aprender a reconhecer os 
sinais de alerta, especialmente durante a fase de 
aproximação e pouso em um vento cruzado. Um vento 
cruzado que resulte em um vento de cauda na perna de base 
pode levar o piloto a apertar a curva usando o leme, ou 
inclinar demais para a velocidade. Uma curva 
descoordenada poderia levar a asa superior a exceder o seu 
AOA crítico antes da asa inferior, o que poderia resultar em 
uma razão muito alta de rolagem em direção à asa superior 
quando a asa superior fica estolada. Se uma curva 
excessivamente íngreme for tentada, o planador pode rolar 
em direção à asa interna ou à asa externa, dependendo do 
estado de compensação no instante do estol. A consciência 
situacional da posição para a aproximação final deve fazer 
parte de uma rotina anterior para pouso. 

Efeito solo 

O efeito solo é uma redução no arrasto induzido para a 
mesma quantidade de sustentação produzida. Dentro de 
uma envergadura acima do solo, a diminuição no arrasto 

induzido permite que o planador voe a uma velocidade 
aerodinâmica mais baixa. No efeito de solo, um AOA inferior 
é necessário para produzir a mesma quantidade de 
sustentação. O efeito solo permite que o planador voe 
próximo ao solo em uma velocidade mais baixa e faz com 
que o planador flutue ao se aproximar do ponto de pouso.  

Durante a decolagem e pouso, o solo altera o padrão de fluxo 
de ar tridimensional em torno do planador. O resultado é 
uma diminuição no downwash e uma redução nos vórtices 
das pontas das asas. Upwash e downwash referem-se ao 
efeito que um aerofólio tem na corrente de ar livre. Upwash 
é a deflexão da corrente de ar que se aproxima para cima e 
sobre a asa. Downwash é a deflexão para baixo da corrente 
de ar quando passa sobre a asa e passa pelo bordo de fuga. 

Durante o voo, o downwash da corrente de ar faz com que o 
vento relativo seja inclinado para baixo na vizinhança da 
asa. Isso é chamado de vento relativo médio. O ângulo entre 
o vento relativo da corrente de ar livre e o vento relativo 
médio é o AOA induzido. De fato, quanto maior a deflexão 
para baixo da corrente de ar, maior o AOA induzido e maior 
o arrasto induzido.  

O efeito solo restringe a deflexão para baixo da corrente de 
ar, diminuindo tanto o AOA induzido quanto o arrasto 
induzido. Efeito solo, além da diminuição do vento devido à 
fricção de superfície e outras características do terreno a 
favor do vento da área de pouso, pode aumentar a distância 
de pouso de um planador. Um piloto de planador, 
especialmente um piloto visitante, deve perguntar a pilotos 
locais sobre os efeitos locais para melhorar o planejamento e 
pousos seguros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  Instrumentos de Voo 
 
Capítulo 4 

 
Introdução 
 
Os instrumentos de voo na nacele de um planador fornecem 
informações sobre a direção, altitude, velocidade e desempenho do 
planador. As categorias incluem pitot-estático, magnético, 
giroscópico, elétrica, eletrônica e autônomos. Esta categorização inclui 
instrumentos que são sensíveis à gravidade (carga G) e forças 
centrífugas. Instrumentos podem ser um conjunto básico usado 
normalmente em aviões de treinamento ou um conjunto mais 
avançado usado no planador de alto desempenho para navegação e 
voos de competição. Para obter informações introdutórias básicas 
sobre instrumentos de aeronaves comuns, consulte o Manual do Piloto. 

Instrumentos exibindo velocidade, altitude e velocidade vertical são 
parte do sistema pitot-estático. Instrumentos que exibem a direção 
magnética captam informações do campo magnético da Terra. 
Instrumentos de desempenho, usando princípios giroscópicos, exibem 
a atitude da aeronave, proas, e as razões de curva. Exclusivo para a 
nacele do planador é o variômetro, que é parte do sistema pitot-
estático. Instrumentos eletrônicos usando tecnologia do sistema de 
posicionamento global (GPS), de computadores que exibem aos pilotos 
informações com o movimento de mapas, de velocidade eletrônica e 
altitude, condições das massas de ar e outras funções relativas à gestão 
do voo. Exemplos de instrumentos e indicadores autônomos, que são 
úteis para o piloto incluem o conjunto de guinada, inclinômetro, e 
medidor de temperatura do ar externo (OAT). 

 
 



 

Instrumentos Pitot-estáticos 

Existem duas grandes divisões no sistema pitot-estático: 

1. Pressão do impacto do ar devido o movimento (voo) 
capturado pelo tubo de Pitot e transferidos para os 
instrumentos por meio das linhas de pressão de ar ou 
tubos. 

2. pressão de ar estático ou livre detectada na passagem de 
ar estáticas concebidos para ser livre de movimento 
induzido por variações de pressão. Esta pressão de 
referência é necessária, porque a pressão livre da atmosfera 
diminui à medida que a altitude aumenta e as mudanças 
devido às variações de pressão atuais tempo (barométrica). 
Esta pressão de ar estático ou livre é transferido para 
instrumentos por meio das linhas de pressão estática ou 
tubagem. 

Impacto e Linhas de pressão estática 

A pressão de impacto do ar (ar atingindo o planador por 
causa de seu movimento para a frente) é retirada do tubo 
de pitot, que é montado no nariz ou no estabilizador 
vertical. [Figura 4-1] Os tubos de Pitot estão alinhados 
com o vento relativo. Esses locais minimizam a 
perturbação do ar ou a turbulência durante o voo do 
planador. 

 

 

 

 

 
Figura 4-1. Um tubo de Pitot é muitas vezes montado no 
nariz do planador ou o estabilizador vertical, a 
extremidade aberta do que está diretamente exposta ao 
fluxo de ar em sentido contrário. 

Quando um planador está em voo, o ar que se aproxima 
tenta fluir para a extremidade aberta do tubo de Pitot. 
[Figura 4-2] Conectar um diafragma à extremidade 
traseira do tubo pitot significa que o ar que entra não tem 
para onde ir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-2. Pressão dentro da cápsula aumenta à 
medida que amenta a velocidade. 

A pressão no diafragma sobe até que seja alta o suficiente 
para evitar que qualquer ar adicional entrar. 

Aumentar a velocidade do planador faz com que a força 
exercida pelo ar que se aproxima aumente. Mais ar é capaz 
de penetrar no diafragma e a pressão dentro do diafragma 
aumenta. A pressão dentro do diafragma para o fluxo de 
ar que se aproxima aumenta à medida que aumenta a 
velocidade aerodinâmica. 

A pressão estática (pressão do ar parado) é retirada da 
linha estática que é conectada a uma tomada, ou tomadas, 
montadas alinhadas com o lado da fuselagem ou tubo 
montado no estabilizador vertical. [Figura 4-3] Os 
planadores que usam uma fonte estática montada na 
fuselagem têm duas aberturas, uma de cada lado da 
fuselagem. Isso compensa a variação da pressão estática 
devido a mudanças na atitude do planador e à turbulência 
do ar. 

 

 

 
 
 

Figura 4-3. Portas estáticas montadas nivelada com o 
lado da fuselagem ou tubo montado no estabilizador 
vertical 

As aberturas do tubo pitot e da (s) tomada (s) estática (s) 
devem ser verificadas durante a inspeção de pré-voo para 
garantir que estejam livres de obstruções. Aberturas 
entupidas ou parcialmente entupidas devem ser limpas por 
um mecânico certificado. Soprar essas aberturas não é 
recomendado, porque isso pode danificar os instrumentos 
de voo. 

Indicador de Velocidade 

O indicador de velocidade apresenta a velocidade indicada 
(IAS) do planador através do ar. [Figura 4-4] Alguns 
indicadores de velocidade fornecem arcos com código de 
cores que representam intervalos de velocidade 
admissíveis para as diferentes fases de voo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. Indicador de velocidade.  
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Os limites superior e inferior dos arcos correspondem às 
limitações de velocidade para configurações específicas de 
planadores, que serão discutidas mais adiante neste 
capítulo. Essas limitações de velocidade são definidas pelo 
fabricante. A Figura 4-5 mostra a anatomia do indicador 
de velocidade e onde as entradas de pressão pitot e estática 
estão localizadas. 

O indicador de velocidade depende da pressão do pitot e da 
pressão estática. [Figura 4-6] Quando a pressão do pitot e 
a pressão estática são as mesmas, a velocidade zero é 
indicada. Como a pressão do pitot se torna 
progressivamente maior que a pressão estática, a 
velocidade é indicada pelo ponteiro na escala de 
velocidade. O instrumento de velocidade contém um 
diafragma que detecta a pressão diferencial e estática. O 
diafragma se expande ou contrai de acordo com a diferença 
de pressão estática e do pitot; esse movimento aciona o 
ponteiro na face do instrumento. [Figura 4-7] 

Os efeitos da altitude sobre o Indicador de velocidade  

Como a pressão, a densidade do ar também diminui com a 
altitude. O diafragma do indicador de velocidade é 
calibrado para exibir corretamente a velocidade quando o 
ar através do qual a aeronave está em movimento é de 
densidade média ao nível do mar. Acima do nível do mar, 
devido à menor densidade do ar, o acúmulo de pressão no 
diafragma é menor, e o indicador de velocidade fica 
artificialmente baixo. Quanto maior a altitude acima do 
nível do mar, mais errôneo é o valor do indicador de 
velocidade. [Figura 4-8] 

Tipos de Velocidade 

Existem três tipos de velocidade que o piloto deve 
entender: velocidade indicada (IAS), velocidade calibrada 
(CAS) e velocidade verdadeira (TAS). [Figura 4-9] 

Velocidade indicada (IAS)  

 IAS é a leitura direta do instrumento obtida a partir do 
indicador de velocidade, não corrigida para variações na 
densidade atmosférica, erro de instalação ou erro do 
instrumento. Figura 4-10 mostra que a IAS no qual 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-5. Anatomia de um indicador de velocidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-6. A funcionalidade do indicador de velocidade 
depende tanto do pitot e da pressão estática. 

um planador estola em voo de asas niveladas é constante e 
não varia com a altitude. No entanto, os pilotos devem 
lembrar que diferentes planadores estolam em diferentes 
velocidades. A IAS mostrada na Figura 4-10 pode não ser 
a velocidade de estol para cada planador em particular. 

A IAS na qual nunca se deve exceder a velocidade (VNE) é 
reduzida com a altitude. O manual de voo do planador 
deve incluir uma tabela, como a mostrada na Figura 4-11, 
que detalha como a VNE deve ser reduzida com a altitude. 
Essas figuras variam de planador para planador; portanto, 
os pilotos devem sempre se referir ao manual específico do 
planador que estão voando, que deve mostrar um gráfico 
similar ao da Figura 4-11. 

Velocidade calibrada (CAS) 

A CAS é corrigida pela IAS para instalação e erro do 
instrumento. Embora os fabricantes tentem minimizar os 
erros de velocidade, é impossível eliminar todos os erros ao 
longo da faixa de operação da velocidade aerodinâmica. 
Em certas velocidades, e com certas configurações de 
flap/spoiler, a instalação e o erro do instrumento podem ser 
significativos. O erro é geralmente maior em baixas 
velocidades. Nas faixas de velocidade de cruzeiro e 
superiores, IAS e CAS são aproximadamente as mesmas. 

É importante consultar o gráfico de calibragem da 
velocidade para corrigir possíveis erros, pois as limitações 
de velocidade, como as encontradas na face codificada por 
cores do indicador de velocidade, em placas na nacele ou 
no manual, geralmente são CAS. 
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Figura 4-7. Operação do indicador de velocidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-8. Efeitos da altitude sobre o indicador de 
velocidade 

Alguns fabricantes usam IAS em vez de CAS para denotar 
as limitações de velocidade mencionadas. O indicador de 
velocidade deve ser calibrado periodicamente. 

Sujeira, poeira, gelo ou neve acumulada na entrada do 
tubo de pitot podem obstruir a passagem de ar e impedir 
indicações corretas. As vibrações também podem 
prejudicar a sensibilidade do diafragma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidade verdadeira (TAS) 

TAS é a velocidade verdadeira na qual a aeronave está se 
movendo pelo ar. O indicador de velocidade é calibrado 
para indicar TAS apenas sob condições atmosféricas 
padrão ao nível do mar (29,92 polegadas de mercúrio ("Hg) 
1.013 mb e 15 ° C ou 59 ° F). Como a densidade do ar 
diminui com um aumento da altitude, o planador deve ser 
voado mais rápido em altas altitudes para causar a mesma 
diferença de pressão entre a pressão de impacto no pitot e 
a pressão estática. Portanto, para uma determinada TAS, 
a IAS diminui à medida que a altitude aumenta, para uma 
dada IAS, TAS aumenta com um aumento da altitude. 

Felizmente para o piloto, a quantia pela qual o indicador 
de velocidade apresenta a velocidade abaixo do real, 
aproximadamente cancela as mudanças à dinâmica de voo 
do planador relacionadas à densidade do ar. Isso significa 
que se o IAS no ponto de estol a 1.000 pés em voo estável 
de asas niveladas é de 40 nós, então o IAS a 20.000 pés no 
ponto de estol também é 40 nós, apesar do fato de que o 
estol está realmente ocorrendo em uma TAS que é 14 Kts 
maior. Portanto, o piloto precisa lembrar apenas um 
conjunto de números que funciona em todas as altitudes. 
Uma diminuição na densidade do ar com a altitude 
também afeta a dinâmica de voo de um planador. Por 
exemplo, um planador que estola a uma TAS de 40 nós em 
um voo de asas niveladas a uma altura de 1.000 pés em 
uma TAS de 54 Kts a 20.000 pés. Considere o 
inconveniente que isso causaria se o indicador de 
velocidade realmente exibisse TAS. O piloto precisaria 
usar cartões de referência rápida continuamente para 
procurar a velocidade de estol, a melhor velocidade L/D e 
a velocidade mínima de afundamento para a altitude atual   
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Altitude  
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1,000 feet 40 knots 41 knots
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Figura 4-9. Os três tipos de velocidade do ar são IAS, 
CAS e TAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-10. Em voo com asas niveladas, IAS não varia 
com a altitude. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4-11. IAS em que a VNE é atingida diminui com 
a altitude 

 não seria uma coisa particularmente conveniente para se 
fazer ao voar. A Figura 4-10 mostra como a velocidade de 
estol da aeronave de asas niveladas é afetada por diferentes 
altitudes. A Figura 4-10 é apenas um exemplo e as figuras 
usadas não pertencem a todos os planadores. Para 
velocidades de estol específicas, sempre consulte o manual 
do planador que está sendo voado. 

Um piloto pode encontrar a TAS por dois métodos. O 
primeiro método, mais preciso, envolve o uso de um 
computador de voo. Nesse método, o CAS é corrigido para 
variações de temperatura e pressão usando a escala de 
correção de velocidade no computador. Um segundo 
método, que é uma regra geral, pode ser usado para 
calcular o TAS aproximado. Isso é feito adicionando ao 
IAS 2% do IAS para cada 1.000 pés de altitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas indicadoras no velocímetro 

 

 

 

Aeronaves pesando 12.500 libras ou menos, fabricadas 
após 1945 e certificadas pela Federal Aviation 
Administration (FAA), devem ter indicadores de 
velocidade que estejam em conformidade com um sistema 
de marcação padrão codificado por cores. [Figura 4-4] Este 
sistema permite ao piloto determinar, rapidamente, 
algumas limitações de velocidade que são importantes 
para a operação segura da aeronave. Por exemplo, se 
durante a execução de uma manobra, o piloto observar que 
o ponteiro está no arco amarelo e está se aproximando 
rapidamente da linha vermelha, ações corretivas imediatas 
para reduzir a velocidade devem ser tomadas. É essencial 
que o piloto use comandos suavemente em altas 
velocidades para evitar estresse severo na estrutura do 
planador. 

A seguir, é apresentada uma descrição do que são as 
marcações de código de cores padrão em um indicador de 
velocidade e como elas correspondem a manobras e 
velocidades. 

• O arco branco - faixa de operação dos flaps 

• O limite inferior do arco branco - velocidade de estol com 
os flaps das asas e o trem de pouso na posição de pouso. 

• O limite superior do arco branco - a velocidade máxima 
dos flaps estendidos. Esta é a maior velocidade no qual o 
piloto deve estender completamente os flaps. Se os flaps 
forem operados em velocidades mais altas, pode resultar 
em tensão severa ou falha estrutural. 

• O limite inferior do arco verde - velocidade de estol com 
os flaps das asas e o trem de pouso recolhidos. 

• O limite superior do arco verde - velocidade estrutural 
máxima de cruzeiro. Esta é a velocidade máxima para 
operações normais.  
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• O arco amarelo - faixa de cuidado. O piloto deve evitar 
essa área a menos que em ar calmo. 

• A linha vermelha - nunca exceda a velocidade. Esta é a 
velocidade máxima na qual o planador pode ser operado 
em ar calmo. Essa velocidade nunca deve ser excedida 
intencionalmente. 

Outras limitações da velocidade 

Existem outras limitações importantes na velocidade que 
não estão marcadas na face do indicador de velocidade. 
Essas velocidades são geralmente encontradas em placas 
[Figura 4-12] na altura da visão do piloto e no manual. 

• Velocidade de manobra (Va) —velocidade máxima na 
qual a carga limite pode ser imposta (por rajadas ou 
aplicação total das superfícies de controle por um ciclo) 
sem causar danos estruturais. Se for encontrado ar 
turbulento ou turbulência severa durante o vôo, a 
velocidade deve ser reduzida a uma velocidade de manobra 
ou menor para minimizar a tensão na estrutura do 
planador. A velocidade de manobra não está marcada no 
indicador de velocidade. Para os planadores, se houver 
uma limitação de velocidade (Vb) publicada, o piloto deve 
estar abaixo dessa velocidade para a intensidade máxima 
de rajada. 

• Velocidade de operação do trem de pouso - velocidade 
máxima para estender ou recolher o trem de pouso se 
estiver usando planador equipado com trem de pouso 
retrátil. 

• Velocidade mínima de afundamento - importante no 
momento da transferência térmica. 

• Melhor velocidade de planeio - velocidade que resulta na 
menor quantidade de perda de altitude em uma 
determinada distância, sem considerar os efeitos do vento. 

• Máxima de reboque ou velocidade de lançamento no solo 
- velocidade máxima que o planador pode ser rebocado 
com segurança sem causar danos estruturais. 

Altímetro 

O altímetro mede a pressão estática da massa de ar 
circundante. Um tubo de plástico flexível conecta a 
entrada da pressão estática dos altímetros aos orifícios das 
tomadas estáticas localizadas na lateral do planador. 
[Figura 4-13] Se ajustado para a pressão local adequada, 
os ponteiros do altímetro e o mostrador indicam alturas 
acima do nível médio do mar (MSL). [Figuras 4-14 e 4-17]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4-13. Tomadas estáticas e encanamento 
altímetro. 

Os pilotos de planador devem estar totalmente cientes das 
elevações a rota de voo ou área, a fim de tomar decisões de 
voo relativos a opções sobre térmicas ou pouso. 

Pressão atmosférica e Altitude 

A pressão atmosférica é causada pelo peso da coluna de ar 
acima de um determinado local. No nível do mar, a coluna 
de ar sobreposta exerce uma força equivalente a 14,7 libras 
por polegada quadrada, 1013,2 mb ou 29,92 polegadas de 
mercúrio. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar 
sobreposta e menor o peso dessa coluna. Portanto, a 
pressão atmosférica diminui com a altitude. A 18.000 pés, 
a pressão atmosférica é aproximadamente a metade do 
nível do mar. [Figura 4-16] 

Princípios de funcionamento 

O altímetro de pressão é simplesmente um barômetro 
aneroide que mede a pressão da atmosfera no nível em que 
o altímetro está localizado e apresenta uma indicação de 
altitude em pés. O altímetro usa a pressão estática como 
fonte de operação. O ar é mais denso na superfície da terra 
do que no ar. À medida que a altitude aumenta, a pressão 
atmosférica diminui. Essa diferença de pressão em vários 
níveis faz com que o altímetro indique alterações na 
altitude. As Figuras 4-15 e 4-17 ilustram como o altímetro 
funciona. A apresentação da altitude varia 
consideravelmente entre os diferentes tipos de altímetro. 
Alguns têm um ponteiro enquanto outros têm mais. 

O mostrador de um altímetro típico é graduado com 
numerais dispostos no sentido horário de 0 a 9, inclusive, 
conforme mostrado na Figura 4-14. O movimento do 
elemento aneroide é transmitido através de um trem de 
engrenagens para os três ponteiros, que varrem o 
mostrador calibrado para indicar a altitude. O ponteiro 
mais curto indica a altitude em dezenas de milhares de pés; 
o ponteiro intermediário em milhares de pés; e o ponteiro 
mais longo em centenas de pés, subdividido em 
incrementos de 20 pés. 
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Figura 4-12. Placas de limitação de velocidade colocados no planador a altura da vista do piloto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-14. Altímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-15. Dentro do altímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-16. pressão atmosférica e a altitude 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A altitude indicada no altímetro estará correta somente se 
a pressão barométrica ao nível do mar é padrão (29,92 
"Hg), a temperatura do ar livre no nível do mar é padrão 
(+15° C ou 59° F) e a pressão e a temperatura diminuem a 
uma razão padrão com aumento da altitude. Uma vez que 
a pressão atmosférica muda continuamente, é fornecido 
um meio de ajustar o altímetro para compensar as 
condições não padronizadas, através de um sistema de 
ajuste do altímetro (pressão barométrica da estação local 
reduzida ao nível do mar) definido para uma escala 
barométrica localizada na face do altímetro. Somente após 
o altímetro estar corretamente configurado, ele indicará a 
altitude correta. 

Efeito da Pressão e Temperatura não Padrão 

Se não houver meios para ajustar os altímetros a uma 
pressão fora do padrão, o voo pode ser perigoso. Por 
exemplo, se um voo for feito de uma área de alta pressão 
para uma área de baixa pressão sem ajustar o altímetro, a 
altitude real do planador será menor do que a altitude 
indicada. Ao voar de uma área de baixa pressão para uma 
área de alta pressão, a altitude real do planador é maior  

 

30.0 29.9 29.8 

I00 FEET 

4 5 
6 

0 

8 

7 

2 

3 

9 

CALIBRATED  
TO 

20,000 FEET 

I 
ALT 

Ponteiro de 10,000 ft 

                 Ponteiro de 100 Feet 

Escala indicadora de Altitude em Ft 

                    Ponteiro de 1,000 Feet 

Botão de ajuste do ajuste do altímetro 

Ajuste do altímetro 
A pressão barométrica pode ser alterada 
aproximadamente 10 pés para cada .01 
"HG para compensar as mudanças na 
pressão atmosférica. Aumentar o ajuste 
do altímetro faz com que a altitude 
indicada aumente, enquanto a diminuição 
do ajuste do altímetro faz com que a 
altitude indicada diminua. 

9 0 
1 

2 

5 

3 

6 4 

Entrada de pressão estática 

Ponteiro 

Ligações e engrenagens: Conecta 
a cápsula do diafragma ào (s) 
ponteiro (s) de exibição 

Capsula Aneroide: 
Uma cápsula de cobre selada e de liga 
de berílio onde o ar foi removido. Foi 
projetado para comprimir com aumento 
pressão em torno dele, e expandir à 
medida que diminui. 

Caixa: 
Hermética, exceto para a entrada de pressão estática, 
ele tem uma frente de vidro através do qual o ponteiro 
pode ser visualizado 

Espaço 

0 feet 1,013 mb 

18,000 feet 505 mb 

30,000 feet 300 mb 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-17. Como as funções do altímetro. 

que a altitude indicada. Felizmente, esse erro pode ser 
corrigido configurando o altímetro corretamente. Ao voar 
na área local e a comunicação com o ATC não estiver 
disponível para fornecer o ajuste atual do altímetro, existe 
um procedimento alternativo. Defina o altímetro em zero 
enquanto estiver no solo para ler diretamente o AGL 
referenciado à zona de pouso. No entanto, para voos de 
navegação e voos em aeroportos de maior altitude, esse 
procedimento pode não ser uma opção devido ao excessivo 
ajuste da janela do Kollsman. Nesses casos, o altímetro 
pode ser configurado para ler a elevação do campo e 
desconsiderar a configuração da janela do Kollsman ou 
aplicar um fator de correção, ou definir a configuração do 
altímetro barométrico e lembrar se ele lê alto ou baixo. 

Variações na temperatura do ar também afetam o 
altímetro. Em um dia quente, o ar expandido é mais leve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-18. Pressão fora do padrão e da temperatura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por unidade de volume do que em um dia frio e,  

consequentemente, os níveis de pressão são elevados. Por 
exemplo, o nível de pressão em que o altímetro indica 
10.000 pés é maior em um dia quente do que em condições 
padrão. Em um dia frio, o inverso é verdadeiro e o nível de 
10.000 pés seria menor. O ajuste feito pelo piloto para 
compensar as pressões fora do padrão não compensa as 
temperaturas fora do padrão. Portanto, se a distância do 
terreno ou dos obstáculos for um fator na seleção de uma 
altitude de cruzeiro, especialmente em altitudes mais 
elevadas, lembre-se de antecipar que a temperatura mais 
fria que a temperatura padrão coloca o planador abaixo do 
que o altímetro indica. Portanto, uma altitude mais alta 
deve ser usada para fornecer uma distância adequada do 
terreno. Um auxiliar de memória na aplicação do item 
acima é “de alto a baixo ou de quente a frio, veja abaixo”. 
[Figura 4-18] 
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Ajustando o Altímetro (Janela de Kollsman) 

Para ajustar o altímetro para a variação da pressão 
atmosférica, a escala de pressão na janela de ajuste do 
altímetro (Janela de Kollsman), calibrada em polegadas de 
mercúrio ("Hg), é ajustada para corresponder ao ajuste do 
altímetro especificado. Os ajustes do altímetro podem ser 
definidos como pressão reduzida ao nível do mar, expressa 
em polegadas de mercúrio. Os pilotos devem estar atentos 
a três siglas de ajuste do altímetro: QNH, QFE e QNE.O 
piloto define QNH para ler MSL, define QFE para ler a 
altitude acima do nível do solo (AGL), e QNE ao voar 
acima do nível de transição (18.000 pés nos Estados 
Unidos). Um piloto de planador usaria este ajuste quando 
voasse e estivesse acima de 18.000 pés ou nível de voo 180 
(FL180). Para ler QNH, pilotos deveriam ajustar o 
altímetro atual na janela de ajuste barométrico do 
altímetro O altímetro deve ler a altitude aproximada do 
campo, o que é uma boa maneira de verificar se está 
funcionando corretamente. Uma boa ajuda de memória 
para essa etapa é pensar em “H” (QNH) para "home" QFE 
é definido em zero quando no campo. Como um auxiliar de 
memória, pense no F no QFE como “field”. Muitos 
altímetros não podem ser configurados para ler zero 
quando operando a partir dos aeroportos de maior 
altitude. 

A estação que informa o ajuste do altímetro faz uma 
medição horária da pressão atmosférica da estação e 
corrige esse valor para a pressão ao nível do mar. Esses 
ajustes de altímetro refletem a altura acima do nível do 
mar apenas nas proximidades da estação que faz o reporte. 
Aeronaves voando acima do nível de transição (nos 
Estados Unidos, FL180), devem usar a configuração 
padrão do altímetro de 29,92 "Hg (QNE). Ao voar abaixo 
de 18.000 pés MSL, é necessário ajustar a configuração do 
altímetro à medida que o voo progride de uma estação para 
a próxima. 

Ao voar sobre terrenos montanhosos elevados, certas 
condições atmosféricas podem fazer com que o altímetro 
indique uma altitude de 1.000 pés, ou mais, acima da 
altitude real. Por esta razão, uma generosa margem de 
altitude deve ser dada - não apenas para possíveis erros de 
altímetro, mas também para possíveis correntes de ar que 
sejam particularmente prevalentes se forem encontrados 
ventos fortes. 

Para ilustrar o uso do sistema de ajuste do altímetro, 
acompanhe um voo de navegação de TSA Gliderport, 
Midlothian, Texas, para o Winston Airport, Snyder, 
Texas, pelo Stephens County Airport, em Breckenridge, 
Texas. Antes da decolagem de TSA Gliderport, o piloto 
recebe um ajuste de altímetro local atual de 29,85 da 
estação de serviço de voo automatizado Fort Worth 
(AFSS). Este valor é definido na janela de ajuste do 
altímetro do altímetro. A indicação do altímetro deve 
então ser comparada com a elevação conhecida do 
aeroporto de 660 pés. Como a maioria dos altímetros não 
está perfeitamente calibrada, pode haver um erro. Os 
altímetros de voo VFR não precisam ser calibrados, mas 

se uma indicação de altímetro diferir da elevação de campo 
em mais de 75 pés, a precisão do instrumento é 
questionável, e deve ser encaminhado a uma oficina de 
reparo de instrumentos. 

Quando sobrevoar o aeroporto de Stephens, assuma que o 
piloto recebe um ajuste de altímetro atual de 29,94 e aplica 
esse ajuste ao altímetro. Antes de entrar no padrão de 
tráfego no Aeroporto de Winston, um novo ajuste de 
altímetro de 29,69 é recebida da AWOS (Automated 
Weather Observing System) e aplicada ao altímetro. Se o 
piloto desejar entrar no padrão de tráfego a 
aproximadamente 300 metros acima do solo, e a elevação 
do campo do Aeroporto de Winston for 2.430 pés, uma 
altitude indicada de 3.400 pés deverá ser usada. 

2.430 pés + 1.000 pés = 3,430 pés, arredondado para 3.400 
pés 

A importância de definir e ler corretamente o altímetro não 
pode ser super enfatizada. Vamos supor que o piloto 
negligenciou o ajuste do altímetro no aeroporto de 
Winston para o ajuste atual e usa o ajuste da área de 
Stephens de 29,94. Se isso ocorresse, o planador estaria a 
cerca de 250 pés abaixo da altitude de entrada do 
aeroporto a 3.200 pés ao entrar no padrão de tráfego do 
Aeroporto de Winston, e o altímetro indicaria 
aproximadamente 250 pés mais alto que a elevação de 
campo (2.430 pés) ao aterrissar 

Este erro de altitude é outra razão para um piloto de 
planador sempre voar com um ângulo de aproximação 
visual seguro para a zona de pouso e não dependa apenas 
das leituras do instrumento ou da seleção passada nos 
pontos de curva para o padrão de tráfego. O ângulo visual 
para a zona de pouso é o único item de informação que 
sempre será verdadeiro. Informações de vento e pressão 
barométrica, se disponíveis, ainda podem ser suspeitos. O 
piloto de planador deve sempre garantir que a altitude 
disponível seja suficiente para os ventos esperados ou 
possíveis para permitir o pouso na zona de pouso.  

Ajuste do altímetro atual = 29,94  

Altímetro ajustado = 29,69  

Diferença = .25 

Uma polegada de pressão é igual a aproximadamente 
1.000 pés de altitude. 

. 25 × 1.000 pés = 250 pés 

O cálculo anterior pode ser confuso, particularmente na 
determinação de adicionar ou subtrair a quantidade de 
erro do altímetro. A seguinte explicação adicional é 
oferecida e pode ser útil para encontrar a solução para esse 
tipo de problema. 

Existem dois meios pelos quais os ponteiros do altímetro 
podem ser movidos. Um utiliza mudanças na pressão do 
ar, enquanto o outro utiliza a composição mecânica do 
sistema de ajuste do altímetro. Quando a altitude do   



 

planador é alterada, a pressão variável dentro do invólucro 
do altímetro se expande ou contrai a cápsula aneroide que, 
por meio da articulação, gira os ponteiros. Uma 
diminuição na pressão faz com que o altímetro indique um 
aumento na altitude, e um aumento na pressão faz com 
que o altímetro indique uma diminuição na altitude. Se o 
planador for voado de um nível de pressão de 28,75 "Hg 
para um nível de pressão de 29,75" Hg, o altímetro 
mostrará uma diminuição de aproximadamente 1.000 pés 
de altitude. 

O outro método de mover os ponteiros não depende da 
mudança da pressão do ar, mas da construção mecânica do 
altímetro. Quando o botão no altímetro é girado, a escala 
de pressão de ajuste do altímetro se move 
simultaneamente com os ponteiros do altímetro. Isso pode 
ser confuso porque os valores numéricos de pressão 
indicados na janela aumentam, enquanto o altímetro 
indica um aumento na altitude e diminui enquanto o 
altímetro indica uma diminuição na altitude. Isso é 
contrário à reação nos ponteiros quando a pressão do ar 
muda e é baseada somente na composição mecânica do 
altímetro. Para explicar melhor este ponto, suponha que a 
configuração correta do altímetro seja 29,50 ou uma 
diferença de 0,50. Isso causaria um erro de 500 pés em 
altitude. Nesse caso, se o ajuste do altímetro for ajustado 
de 30,00 a 29,50, o valor numérico diminui e o altímetro 
indica uma diminuição de 500 pés de altitude. Antes desta 
correção ser feita, o planador estava realmente voando a 
uma altitude de 500 pés abaixo do que foi mostrado no 
altímetro. É importante ajustar o altímetro para todos os 
voos VFR, porque se eles estiverem indicando uma 
margem mais do que a confortável, a calibração ou reparo 
é aconselhável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-19. Tipos de altitude. 

Tipos de Altitude 

Conhecer a altitude do planador é de vital importância 
para o pilto por vários motivos. O piloto deve ter certeza 
de que o planador está voando alto o suficiente para 
ultrapassar o terreno mais alto ou uma obstrução ao longo 
da rota pretendida. Para manter-se acima dos picos das 
montanhas, o piloto deve estar ciente da altitude e da 
elevação do terreno circundante em todos os momentos. O 
conhecimento da altitude é necessário para calcular a TAS. 

A altitude é a distância vertical acima de algum ponto ou 
nível usado como referência. Pode haver tantos tipos de 
altitude quanto níveis de referência a partir dos quais a 
altitude é medida, e cada um pode ser usado por razões 
específicas. 

A seguir estão os quatro tipos de altitude que afetam os 
pilotos de planador. [Figura 4-19] 

• Altitude indicada - altitude lida diretamente do altímetro 
(não corrigida) depois de ser definida para o ajuste atual 
do altímetro (QNH) na janela do Kollsman. A altitude 
indicada pode ser usada para manter a distância do 
terreno/obstáculo e estimar a distância e planar sobre o 
terreno sem o benefício das ascendentes. 

• Altitude verdadeira - distância vertical verdadeira do 
planador acima do nível do mar (conhecido como MSL). 
Essa altitude é medida acima de um dado padrão devido à 
forma da Terra (geralmente expressa dessa maneira: 
10.900 pés MSL, 5.280 pés MSL ou 940 pés MSL). As 
elevações dos aeroportos, terrenos e obstáculos 
encontradas em cartas aeronáuticas são expressas como 
MSL (altitudes reais).  
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Com o ajuste correto (QNH), altitude indicada e 
verdadeira são sinônimos. 

• Altitude absoluta - distância vertical acima do terreno, 
acima do nível do solo (AGL). Um altímetro configurado 
para a leitura de pressão adequada (configuração QFE) 
indica zero pés no pouso. É referido como QFE. O boletim 
meteorológico do METAR na seção de observações lista 
essa configuração como pressão ao nível do mar (SLP) e é 
expresso em milibares (mb). A altitude absoluta é muito 
importante quando voando baixo e determinando quando 
um pouso deve ser realizado. Um pouso fora do aeródromo 
pretendido não se trata de uma intenção, mas é necessário 
quando as ascendentes são insuficientes para permanecer 
no ar. 

• Altitude pressão - altitude indicada na qual a janela de 
ajuste do altímetro (escala barométrica) é ajustada para 
29,92 que é o plano de referência padrão, que é um plano 
teórico em que a pressão do ar (corrigida para 15 ° C) é 
igual a 29,92" Hg. A altitude pressão é usada por 
computadores para determinar a altitude de densidade, 
altitude real, TAS, etc. 

• Altitude densidade - altitude pressão corrigida para 
variações de temperatura não padrão. A altitude 
densidade é um critério pelo qual podemos referenciar a 
densidade do ar. As asas do planador são afetadas pela 
densidade do ar porque usam moléculas de ar para gerar 
sustentação. O ar mais fino restringe a queima de 
combustível e reduz a compressão no motor, reduzindo 
assim a potência de saída. O ar mais fino necessita de um 
AOA aumentado para gerar a mesma quantidade de 
sustentação. As altitudes de alta densidade diminuem a 
potência do avião de reboque (e do motor de combustão 
dos planadores self-launching), portanto, esperam uma 
corrida de decolagem mais longa, subidas mais lentas e os 
resultados TAS mais altos em corridas de pouso mais 
longas devido às maiores velocidades no solo. 

Quando as condições são padrão, a altitude pressão e a 
altitude densidade são as mesmas. Consequentemente, se a 
temperatura estiver acima do padrão, a altitude densidade 
é maior que a altitude pressão. Se a temperatura estiver 
abaixo do padrão, a altitude densidade é menor que a 
altitude pressão. A altitude densidade determina o 
desempenho dos planadores e afeta muito o desempenho 
de reboques e motores em planadores com capacidade de 
self-launching. 

Variômetro 

Os variômetros medem a subida ou descida vertical da 
massa de ar local e do planador combinados e exibem essas 
informações como velocidade. Os princípios de operação 
são semelhantes ao altímetro. O variômetro é visto como 
uma parte crítica de exibição nos instrumentos do 
planador, fornecendo ao piloto informações sobre a 
performance do planador enquanto voa pela atmosfera. O 
variômetro depende da razão de atraso da pressão na 
atmosfera para obter informações sobre a razão de subida 
ou a razão de descida. Um variômetro não elétrico usa um 

tanque isolado separado (garrafa térmica ou frasco de 
capacidade) como câmara de referência. A tubulação é 
conectada a câmara de referência através do instrumento 
variômetro para uma tomada estática externa. [Figura 4-
20] 

 

 

 

 

 

Figura 4-20. Tubulação de um variômetro não 
compensado. 

Um variômetro com tubulação conectada a uma tomada 
estática externa é descompensado. O mecanismo interno 
da mola espiral determina a sensibilidade do variômetro. 
O variômetro tem uma resposta muito rápida devido à 
pequena massa e construção leve das partes móveis. 
[Figura 4-21] 

As diferenças de pressão entre o ar dentro do sistema do 
variômetro/câmara de referência e o ar externo do sistema 
tendem a equalizar à medida que o ar flui de áreas de alta 
pressão para áreas de baixa pressão. Quando a pressão 
dentro da câmara de referência é maior que a pressão 
externa, o ar flui para fora da câmara de referência através 
do variômetro mecânico para o ambiente externo. Quando 
a pressão do ar fora da câmara de referência é maior que a 
pressão no interior, o ar flui através do variômetro para a 
câmara de referência até que a pressão seja equalizada. A 
agulha do variômetro indica uma massa de ar descendente 
vertical que está descendo e que força o planador perder 
altura. As Figuras 4-22 e 4-23 ilustram como o variômetro 
funciona em voo nivelado e enquanto o planador está 
subindo. Além disso, a Figura 4-24 ilustra certas manobras 
de voo que fazem com que o variômetro exiba mudanças 
de altitude. 

Variômetros elétricos oferecem várias vantagens sobre os 
não elétricos. Essas vantagens incluem razões de resposta 
mais rápidas e sinais sonoros separados para subida e 
descida. 

Alguns variômetros elétricos operam pelo efeito de 
resfriamento do fluxo de ar em um elemento chamado 
termistor, um resistor elétrico sensível ao calor. A 
resistência elétrica do termistor muda quando a 
temperatura muda. Conforme o ar entra ou sai da câmara 
de referência, ele flui através de dois termistores em um 
circuito de ponte. Um medidor elétrico mede o 
desequilíbrio no circuito da ponte e calcula a razão de 
subida ou descida. Em seguida, exibe as informações no 
variômetro. 

  

0 8 0 
1 0  9 0 

Frasco capacidade Tomadas estáticas 

Entrada de pressão estática 

Variômetro 
5 0 

4 0             6 0 
7 0 

Tomada estática 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-21. A anatomia do variômetro de diafragma. 
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Ligações e engrenagens: liga a 
cápsula do diafragma à agulha 
de visualização. 

Frasco de capacidade: 
Um frasco rígido, isolado termicamente 
(semelhante a um recipiente de bebidas isolados). 

Furo capilar: 
Um pequeno orifício na cápsula do diafragma 
projetado para permitir que a pressão dentro do 
balão de capacidade possa equalizar lentamente 
(dentro de alguns segundos) com o ar de pressão 
atmosférica no corpo principal do instrumento. 

Cápsula do diafragma: 
Uma cápsula com propriedades elásticas. Como uma 
garrafa de água de plástico, ele se expande se a pressão 
dentro é maior do que a pressão fora. Comprime se a 
pressão fora dela é maior do que a pressão dentro dela. 

0.5 litros (approx.) 

Velocidade vertical: 
Indicada em nós de subida e 
descida vertical 
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900 mb 

900 mb 
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Altitude 3.000 pés nível de voo 
1    no voo nivelado, as pressões durante 

todo o tempo o frasco de capacidade 
fica equalizada à pressão atmosférica 
local na altitude do voo através das 
aberturas estáticas. 

   2    não há diferença entre a pressão dentro e  
a pressão fora da cápsula do diafragma. 

3    a cápsula não é comprimida nem 
inflada, e a agulha do mostrador aponta 
para zero. 

Velocidade vertical indicada em nós 
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Pressão caindo de 900 
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aumenta 

894 mb 

892 mb 

Altitude 3.500 durante a subida de 3.000 pés para 4.000 pés 1    Se o planador sobe, a pressão 
atmosférica em torno do planador cai. 

2     a pressão dentro do caso do variômetro 
coincide com esta queda de pressão 
quase que instantaneamente. 

894 mb 
      

3    a pressão do ar dentro do balão de 
capacidade leva vários segundos 
para alcançá-lo porque deve ventilar 
através do pequeno furo capilar. 

Durante uma subida, a pressão dentro do 
balão de capacidade e cápsula do diafragma é 
ligeiramente mais elevada do que a pressão 
dentro do casco do variômetro.  A cápsula do 
diafragma expande, girando a agulha de 
exibição para mostrar uma altitude crescente. 

4 

Figura 4-22. Variômetro não compensado em voo nivelado. 
 

Figura 4-23. Variômetro não compensado em uma subida. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-24. manobras de voo que exibem mudanças de 
altitude em um variômetro descompensado 

Novos variômetros elétricos operam no princípio do 
transdutor. Uma minúscula cavidade de vácuo em uma 
placa de circuito é vedada com uma membrana flexível. 
Resistores variáveis são embutidos na membrana. 

Quando a pressão do lado de fora do mudanças na 
cavidade, pequenas alterações na forma da membrana 
ocorrem. Como resultado, a resistência elétrica nos 
resistores embutidos muda. Essas mudanças na resistência 
elétrica são interpretadas por uma placa de circuito e 
indicadas no mostrador do variômetro como subida ou 
descida. 

Muitos variômetros elétricos fornecem tons audíveis, ou 
bipes, que indicam a razão de subida ou de descida do 
planador. Os variômetros de áudio aumentam a segurança 
do voo porque eles tornam desnecessário que o piloto de 
planador olhe para o variômetro para discernir a razão de 
subida ou de descida. Em vez disso, o piloto pode ouvir a 
razão de subida ou de descida. Isso permite que o piloto 
minimize o tempo gasto olhando para os instrumentos de 
voo e maximize o tempo gasto olhando para fora para 
outro tráfego aéreo. [Figura 4-25] 

Alguns variômetros são equipados com uma escala de 
velocidade de aro giratória chamada anel MacCready. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4-25. Quando um planador tem um variômetro 
elétrico, um variômetro não elétrico é geralmente 
instalado como uma redundância de segurança. 

Essa escala indica a velocidade ideal para voar ao viajar 
entre térmicas para um desempenho máximo em 
navegação. Durante o planeio entre as térmicas, a seta de 
índice é definida na razão de subida esperada na próxima 
térmica. No anel de velocidade, a agulha do variômetro 
aponta para a velocidade ideal para voar entre as térmicas. 
Se a razão esperada de subida for baixa, a velocidade 
aerodinâmica entre térmicas ideal é relativamente baixa.   

1   o afundamento natural do planador 3    mudanças na altitude causadas pelo planador abrandando ou acelerando.  (por 
exemplo, se o piloto puxa para trás o manche, o planador ganha altitude com a 
velocidade sendo convertida em altura.) 

2   os movimentos externos para cima ou 
para baixo fazem com que o planador 
ganhe ou perca altitude (por exemplo, 
térmicas) 

Um piloto de planador não quer realmente um 
variômetro para mostrar a mudança de altitude, porque 
cada vez que o piloto modifica a atitude de voo, ele vai 
pensar que o planador está numa térmica. 
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Figura 4-26. O anel MacCready. 

Quando a ascendente esperada é forte, no entanto, a 
velocidade aerodinâmica entre térmicas ideal é muito mais 
rápida. [Figura 4-26] Um anel MacCready tem valores 
único para a nacele da frente e valores duplos para o 
segundo instrumento na nacele traseira. Marcados para 
aeronaves específicas, alguns podem ter valores de lastro 
vazio e de lastro completo. Variômetros são sensíveis a 
mudanças na altitude pressão causada pela velocidade. No 
ar calmo, quando o planador mergulha, o variômetro 
indica uma descida. Quando o planador recupera do 
mergulho e começa uma subida rápida, o variômetro 
indica uma subida. Esta indicação é às vezes chamada de 
térmica de manche. Um planador sem um variômetro 
compensado deve voar a uma velocidade constante para 
receber uma indicação precisa do variômetro.  

Sistema de Energia Total 

Um variômetro com um sistema de energia total detecta 
mudanças na velocidade e tende a cancelar as indicações 
resultantes de subidas e descidas (térmica de manche). Isso 
é desejável porque o piloto de planador quer saber com que 
rapidez a massa de ar está subindo ou descendo, apesar das 
mudanças na velocidade. 

Um tipo popular de sistema de energia total consiste de 
um pequeno venturi montado na corrente de ar e 
conectado à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-27. Energia total de um sistema de variômetro 

saída estática do variômetro ou simplesmente como uma 
fenda ou par de furos na parte de trás de um tubo vertical 
de um quarto de polegada. Quando a velocidade aumenta, 
mais aspiração do venturi ocorre na saída de pressão 
estática do variômetro. Da mesma forma, quando a 
velocidade diminui, a sucção reduzida do venturi 
compensa a pressão na saída estática do variômetro. Se o 
venturi for adequadamente projetado e instalado, o efeito 
esperado é reduzir as indicações de subida e de mergulho 
causadas por mudanças na velocidade. Para maximizar a 
precisão deste efeito de compensação, a sonda de energia 
total precisa estar em fluxo de ar não perturbado à frente 
do nariz da aeronave ou na empenagem vertical (o "tubo 
de Braunschweig", que se trata de um longo tubo com uma 
dobra na extremidade que pode ser vista no estabilizador 
vertical na maioria dos planadores modernos.) [Figura 4-
27] 

Outro tipo de sistema de energia total é projetado com um 
compensador do tipo diafragma colocado na linha do tubo 
pitot até a linha que vem da câmara de referência (garrafa 
térmica ou frasco de capacidade). A deflexão do diafragma 
é proporcional ao efeito que a mudança de velocidade tem 
na pressão do pitot. Com efeito, o diafragma modula as 
mudanças de pressão no balão de capacidade. Quando 
ajustado adequadamente, o compensador do diafragma 
faz um trabalho adequado de mascarar as térmicas de 
manche. [Figura 4-28] 

Netto 

Um variômetro que indica o movimento vertical da massa 
de ar, independentemente da razão de subida ou descida 
do planador, é chamado de sistema variômetro Netto. 
Alguns sistemas variômetros Netto empregam um tubo 
capilar calibrado que funciona como uma válvula. 
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Figura 4-28. Um exemplo de um sistema variômetro Neto. 

A pressão do pitot empurra quantidades minúsculas de ar 
através da válvula e para dentro da tubulação da câmara 
de referência. O efeito é remover a razão de afundamento 
do planador em várias velocidades da indicação do 
variômetro (razão de afundamento polar). [Figura 4-28] 

Os variômetros Netto computadorizados (eletrônicos) 
empregam um método diferente para remover a razão de 
afundamento polar do desempenho do planador a partir da 
indicação do variômetro. Nesse tipo de sistema, sensores 
para pressão do pitot e pressão estática fornecem 
informações de velocidade para o computador. A razão de 
afundamento do planador a cada velocidade aerodinâmica 
é armazenada na memória do computador. Em qualquer 
velocidade, a razão de afundamento do planador é 
matematicamente removida, e o variômetro exibe a taxa 
de subida ou descida da própria massa de ar. 

Computadores Eletrônicos de Voo 

Computadores eletrônicos de voo são encontrados nas 
naceles de planadores que voam em competição e de 
navegação. Como os planadores sem motor não possuem 
um gerador ou alternador, os componentes elétricos, como 
o computador de voo e o transceptor de frequência muito 
alta (VHF), consomem energia das baterias do planador. 
A bateria é geralmente uma bateria selada de 12 ou 14 
volts. Células solares são colocadas às vezes atrás do piloto, 
ou em cima da tampa do painel de instrumentos, para 
fornecer energia adicional ao sistema elétrico durante o 
voo em condições de sol. 

Os principais componentes da maioria dos sistemas de 
computadores de voo são um variômetro elétrico, um 
receptor GPS acoplado e um microprocessador. O 
variômetro mede a razão de subida e descida. O GPS 
fornece informações de posição. O microprocessador 
interpreta as informações de altitude, velocidade e posição. 
A saída do microprocessador auxilia o piloto na tomada de 
decisões nas navegações. Na Figura 4-29, é mostrado um 
moderno computador de voo de planador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-29. Sistema de computador de voo moderno. 

O computador de voo acoplado ao GPS pode fornecer as 
seguintes informações: 

• Onde você está. 

• Onde você esteve. 

• Distância para o destino planejado. 

• Quão rápido você vai até lá. 

• Quão alto você precisa estar para planar até lá. 

• Quão rápido você está subindo ou descendo. 

• A velocidade ideal para voar para a próxima área de 
térmicas. 

• A velocidade ideal para voar para um local no solo, tais 
como a linha de chegada em uma competição ou o 
aeroporto de pouso previsto, no final de um de navegação. 

Os principais benefícios do computador de voo podem ser 
facilmente divididos em duas áreas: assistência à 
navegação e de melhoria de desempenho (velocidade). 

Fundamental para o uso do computador de voo é o 
conceito de waypoint. Um waypoint é simplesmente um 
ponto no espaço. As três coordenadas do ponto são 
latitude, longitude e altitude. As competições de 
planadores e os voos de navegação de planadores 
frequentemente envolvem o voo em torno de uma série de 
pontos de interesse chamados pontos de virada. O percurso 
pode ser um percurso de ida e volta, um triângulo, um tipo 
ou outro de polígono, ou uma série de pontos de referência 
dispostos mais ou menos em uma linha reta. O piloto de 
planador deve navegar de ponto a ponto, usando as fontes 
de sustentação disponíveis para subir periodicamente para 
que o voo possa continuar até a meta pretendida. O 
computador de voo com GPS ajuda na navegação e no 
resumo de como o voo está indo. Quando uma ascendente 
forte é encontrada, e se o piloto acredita que é provável 
que a fonte de ascensão forte valha a pena retornar após o 
contornar de um ponto de   
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curva, o computador de voo pode marcar a localização da 
ascendente. 

Então, o piloto de planador pode contornar um ponto de 
virada próximo e usar o computador de voo para guiar o 
retorno à ascendente marcada, na esperança de fazer uma 
subida rápida e sair em direção ao próximo ponto de curva. 

Durante a parte de subida do voo, o variômetro do 
computador de voo atualiza constantemente a razão de 
subida alcançada. Durante o cruzeiro, o computador de 
voo acoplado ao GPS ajuda a navegar com precisão para o 
próximo ponto de curva. O computador de voo também 
sugere a velocidade ideal de cruzeiro para o planador voar, 
com base na razão de subida esperada na próxima 
ascendente. Durante o planeio final para um objetivo, o 
computador de voo pode exibir a altitude do planador, a 
altitude necessária para alcançar o objetivo, a distância 
até o objetivo, a força do componente de vento de proa ou 
vento de cauda e a velocidade ideal para voar. 

A maioria dos computadores de voo incorpora um 
variômetro eletrônico audiovisual. A razão de subida ou 
descida pode ser vista na exibição visual do computador. 
O variômetro também fornece uma informação audível da 
razão de subida através de um pequeno alto-falante. O 
alto-falante permite que o piloto ouça o quão rápido o 
planador está subindo ou descendo. Como essas 
informações são recebidas por meio da audição, a visão do 
piloto pode ser constantemente direcionada para fora do 
planador para melhorar a segurança do voo e o 
desempenho numa navegação. 

Os computadores de voo também fornecem informações 
para ajudar o piloto a selecionar e voar a velocidade ideal 
para as condições climáticas encontradas. Quando a 
ascendente é forte e as subidas são rápidas, velocidades 
mais altas ao redor do percurso são possíveis. O 
computador de voo detecta as subidas rápidas e sugere 
velocidades de cruzeiro mais altas para melhorar o 
desempenho. Quando a ascendente é fraca e as subidas são 
lentas, a velocidade ideal é significativamente menor do 
que quando as condições são fortes. O computador de voo, 
percebendo a razão relativamente baixa de subida em um 
dia difícil, compensa as condições mais fracas, e sugere 
velocidades ideais que são mais baixas do que seriam se as 
condições fossem fortes. O computador de voo alivia o 
piloto da tarefa de fazer numerosos cálculos de velocidade 
para voar durante uma navegação. Essa liberdade permite 
que o piloto procure outro tráfego aéreo, busque 
ascendentes, observe o tempo à frente e trace uma 
estratégia para a parte restante do voo. 

A presença de lastro de água altera as características de 
desempenho do planador. Em competições, a habilidade 
de fazer planeios mais rápidos sem excesso de altitude é 
muito valiosa. O peso adicional da água nos tanques de 
lastro do planador permite planeios mais consistentes em 
altas velocidades. O lastro de água do planador possui uma 
vantagem maior quando as condições de ascensão são 
fortes e as subidas rápidas são possíveis. O computador de 

voo compensa a quantidade de lastro de água 
transportada, ajustando os cálculos de velocidade para 
voar de acordo com o peso e o desempenho do planador. 
Alguns computadores de voo exigem que o piloto insira 
dados sobre a condição de lastro do planador. Outros 
computadores de voo compensam automaticamente o 
efeito do lastro de água medindo constantemente o 
desempenho do planador e deduzindo o peso operacional 
do planador dessas medições. Se as asas do planador 
ficarem contaminadas com insetos, o desempenho do 
planador diminuirá. O computador pode ser ajustado para 
levar em consideração a degradação resultante do 
desempenho. 

Bússola magnética 

Alguns planadores não têm cartões de desvio de bússola 
porque não são necessários de acordo com as informações 
do certificado de tipo (TCDS). A maioria dos planadores 
não é considerada uma aeronave motorizada conforme 
referenciado no Título 14 do Código de Regulamentações 
Federais (14 CFR) parte 91, seção 91.205, e está sujeito 
apenas às regulamentações especificando “aeronave civil”. 
Dois exemplos mostram que são 14 CFR parte 91, seção 
91.209 e 91.211. 

Barbante 

O indicador de deslizamento/derrapagem mais eficaz, 
ainda que menos caro, é feito de um pedaço de lã montado 
na corrente de ar livre em um local facilmente visível para 
o piloto, conforme mostrado na Figura 4-30. O barbante 
de guinada indica se o piloto está usando os comandos do 
leme e do aileron juntos de maneira coordenada. Quando 
os controles estão devidamente coordenados, o fio aponta 
para trás, alinhado com o eixo longitudinal do planador. 
Durante uma curva escorregada, a cauda do barbante de 
guinada é deslocada em direção ao lado externo da curva. 
Em voo, a regra a ser lembrada é simples: pise na cabeça 
do barbante de guinada. Se a cabeça do barbante de 
guinada estiver à direita da cauda, o piloto precisa aplicar 
o pedal direito. Se a cabeça do barbante de guinada estiver 
à esquerda da cauda, o piloto deve aplicar o pedal 
esquerdo. 

Inclinômetro 

Outro tipo de indicador de deslizamento / derrapagem é o 
inclinômetro. Como a bússola magnética, este instrumento 
não requer energia elétrica ou informações de outros 
sistemas da aeronave. O inclinômetro é influenciado pela 
força centrífuga e pela gravidade. Montado no fundo de 
um indicador de curva-e-inclinação (turn-and-bank) ou 
montado separadamente no painel de instrumentos, o 
inclinômetro consiste de uma esfera de metal em um tubo 
de vidro curvo cheio de óleo. Quando o planador está 
voando de maneira coordenada, a bola permanece 
centralizada na parte inferior do tubo de vidro. O 
inclinômetro difere da corda de guinada durante o voo não 
coordenado. A bola move-se para o interior da curva para 
indicar um deslizamento e para o exterior da   



 

curva para indicar uma derrapagem. Lembre-se da frase 
“pise na bola” em referência ao inclinômetro; ajuda a 
coordenar a curva usando comandos de leme. A asa longa 
do planador tende a aumentar os efeitos de guinada 
adversa dos ailerons e requer mais controle do leme do que 
em muitas aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-30. Indicações de condição de giro à esquerda 
de um barbante de guinada e inclinômetro. 

Instrumentos giroscópicos 

Instrumentos giroscópicos são encontrados em 
praticamente todos os aviões modernos, mas raramente 
são encontrados em planadores. Planadores com 
capacidade de self-launching geralmente têm um ou mais 
instrumentos giroscópicos no painel. Planadores sem 

motor raramente têm instrumentos giroscópicos 
instalados. Os três instrumentos giroscópicos encontrados 
com maior frequência em um planador são o indicador de 
rumo, o indicador de atitude e o coordenador de curva. 

Outro instrumento que pode ser montado no painel de 
instrumentos de um planador é um medidor de G. Os 
medidores de G registram as forças G positivas de subidas 
e curvas, assim como forças G negativas ao mergulhar ou 
se contrapor a uma subida. O medidor de G mede e exibe a 
carga imposta ao planador durante o voo. Durante o voo 
reto e não acelerado em ar calmo, um planador 
experimenta um fator de carga de 1 G (1,0 vezes a força da 
gravidade). Durante acrobacias ou durante o voo em ar 
turbulento, o planador e o piloto experimentam cargas G 
maiores que 1 G. Essas cargas adicionais resultam de 
acelerações impostas ao planador. Algumas dessas 
acelerações resultam de fontes externas, como voar em 
ascendentes e descendentes. Outras acelerações surgem dos 
comandos do piloto, como puxar para trás ou empurrar 
para frente o manche. As cargas-G são classificadas como 
positivas ou negativas. 

O G positivo é sentido ao aumentar a atitude rapidamente 
para uma subida. O G negativo é sentido ao empurrar para 
um mergulho ou durante um voo invertido sustentado. 
Cada tipo de planador é projetado para suportar uma 
carga G positiva máxima especificada e uma carga G 
negativa máxima especificada. O manual é a fonte 
definitiva dessa informação. Exceder as cargas limite 
permitidas pode resultar em deformação na estrutura do 
planador. Em casos extremos, o excesso de carga limite 
admissível pode causar falha estrutural do planador. O 
medidor de carga G permite que o piloto monitore as 
cargas G de momento a momento. Isso é útil em voo 
acrobático e durante o voo em ar turbulento. A maioria 
dos medidores de G também registram a e exibem a carga 
G positiva máxima e a carga G negativa máxima 
encontrada durante o voo. As cargas G positivas e 
negativas máximas registradas podem ser redefinidas 
ajustando o botão de controle do medidor de carga G. 
[Figura 4-31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-31 Medidor de carga G 
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Sistema de Prevenção de Colisão FLARM 

As colisões no ar são um perigo de longa data na aviação e 
os pilotos de planador têm ameaças adicionais no ar devido 
a busca pelas térmicas, voo na rua de nuvens e orográficas.  

Todos estes podem colocar o planador nas proximidades de 
outros planadores e outras aeronaves. Não importa o quão 
vigilantes sejam os pilotos, há muitas histórias de "quase 
acidentes". Há colisões no ar ou quase acidentes a cada ano 
em voos nos aeroclubes e em competições e entre 
planadores e aviões de reboque. 

Como forma de mitigar colisões no ar, o sistema de 
prevenção de colisão FLARM foi desenvolvido para 
pilotos de planadores por pilotos de planadores. O FLARM 
avisa os pilotos equipados com FLARM de colisões 
iminentes e fornece a localização dos planadores equipados 
com FLARM próximos e não ameaçadores. A Figura 4-32 
mostra o interior de um planador ASW 19 com uma 
unidade FLARM na parte superior do painel de 
instrumentos. Só funciona se os dois planadores tiverem 
FLARM. O FLARM conhece as características únicas de 
vôo dos planadores e fica quieto a menos que haja um 
perigo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-32. Unidade FLARM na parte superior do 
painel de instrumentos. 

O FLARM (o nome que está sendo inspirado em 'flight 
alarm') obtém sua posição de um sistema de 
posicionamento global interno (GPS) e um sensor 
barométrico, transmitindo isso com dados de previsão 
sobre a futura pista de voo em 3D. Seu receptor ouve 
outros dispositivos FLARM em tipicamente 3-5 
quilômetros e processa as informações recebidas. 
Algoritmos de previsão de movimento preveem conflitos 
potenciais para até 50 outros sinais e avisam o piloto 
usando meios visuais e sonoros. O FLARM também pode 
armazenar informações sobre obstáculos aéreos estáticos, 
como cabos, em um banco de dados. 

Ao contrário dos transponders convencionais em 
aeronaves, o FLARM tem baixo consumo de energia e é 
relativamente barato para comprar e instalar. Além disso, 
a   Sistemas de Prevenção de Colisão Aérea (ACAS) 
convencionais são de pouca utilidade na prevenção de 

colisão de planadores uns com os outros porque os 
planadores estão frequentemente perto um do outro sem 
estar em perigo de colisão. O ACAS forneceria contínuos e 
desnecessários avisos sobre todas as aeronaves na 
vizinhança, ao passo que só fornece alertas seletivos para 
aeronaves que apresentam um risco de colisão. As versões 
são vendidas para uso em aeronaves leves e helicópteros, 
bem como planadores. No entanto, o curto alcance do sinal 
faz o FLARM inadequado para evitar colisões com 
movimentos de aeronaves rápidas, como jatos comerciais 
e militares. 

Medidor de temperatura do ar externo 

O medidor de temperatura do ar externo (OAT) é um 
dispositivo autônomo eficaz montado de forma que o 
elemento sensor é exposto ao ar exterior. O elemento 
sensor consiste em um termômetro tipo bi metálico em que 
dois metais dissimilares são soldados juntos em uma única 
tira e torcida em um formato de hélice. Uma extremidade 
está ancorada em um tubo de proteção, e a outra 
extremidade é afixada no ponteiro que lê contra a 
calibração em uma face circular. Os medidores OAT são 
calibrados em graus Celsius, graus Fahrenheit ou ambos. 
Um medidor de temperatura preciso fornece ao piloto do 
planador informações úteis sobre a razão de atraso da 
temperatura com a mudança de altitude. Uma leitura 
muito rápida do medidor OAT pode dar aos pilotos de 
planador outra indicação da porção central mais quente 
das térmicas para a máxima ascensão e onde a borda das 
correntes ascendentes estão localizadas. 

Ao voar um planador carregado com lastro de água, o 
conhecimento da altura do nível de congelamento é 
importante para a segurança do voo. A operação 
prolongada de um planador carregado com lastro de água 
em temperaturas abaixo de zero pode resultar em válvulas 
de drenagem congeladas, tanques de lastro rompidos e 
danos estruturais ao planador. [Figura 4-33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4-33. Medidor de temperatura do ar externo 
(OAT) 
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desempenho planador durante a fase de lançamento, aterragem, e fase de vôo 
livre depende de muitos fatores: design, clima, vento e outros fenômenos 
atmosféricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desempenho do Planador 
 
Capítulo 5  

 
 Introdução 
 

O desempenho do planador durante a fase de lançamento, pouso e a 
fase do voo livre depende muito de fatores como design, clima, vento e 
outros fenômenos atmosféricos. 



 

Fatores que afetam o desempenho 

O desempenho de um planador durante o lançamento 
depende da potência do mecanismo de lançamento e da 
eficiência aerodinâmica do próprio planador. Os quatro 
principais fatores que afetam o desempenho são altitude 
densidade, peso, design e vento. 

Condições de alta e baixa altitude densidade 

Cada piloto deve compreender os termos “altitude 
densidade alta” e “altitude densidade baixa.” Em geral na 
altitude densidade alta refere-se ao ar rarefeito, enquanto a 
altitude densidade baixa refere-se ao ar denso. Essas 
condições que resultam em uma altitude densidade elevada 
(ar rarefeito) são elevações altas, baixa pressão atmosférica, 
altas temperaturas, alta umidade, ou alguma combinação 
dos mesmos. Elevações mais baixas, pressão atmosférica 
elevada, temperaturas baixas, e baixa umidade são 
indicativos de altitude densidade baixa (ar denso). No 
entanto, altas altitudes densidade podem estar presentes em 
altitudes mais baixas em dias quentes, por isso é importante 
calcular a altitude densidade e determinar o desempenho 
antes de um voo. 

Uma maneira de determinar a altitude densidade é usar os 
gráficos elaborados para este propósito. [Figura 5-1] Por 
exemplo, você pretende partir de um aeroporto onde a 
elevação campo é de 1.600 pés MSL. Se o ajuste de altímetro 
é 29,80 “Hg, e a temperatura é de 85° F, qual é a altitude 
densidade? Em primeiro lugar, corrija a pressão fora do 
padrão (29,80 "Hg), dirigindo-se para o lado direito do 
gráfico e faça a adição de 112 pés para a elevação do campo. 
O resultado é uma altitude pressão de 1.712 pés. Em 
seguida, introduza na parte inferior do gráfico, um pouco 
acima a temperatura de 85° F (29,4° C). Prossiga no gráfico 
verticalmente até interceptar a diagonal 1712 pés que é a 
linha da altitude pressão, em seguida, deslocar-se 
horizontalmente para a esquerda e ler a altitude densidade 
que é cerca de 3.500 pés. Isto significa que um planador com 
capacidade de self-launching lançamento ou avião 
rebocador irá responder como se estivesse a 3.500 pés MSL 
em um dia normal. 

A maioria dos gráficos de desempenho não requer um piloto 
para calcular a altitude densidade. Em vez disso, o cálculo 
é incorporado no próprio gráfico de desempenho. Um piloto 
precisa apenas da altitude pressão correta e a temperatura. 
Alguns gráficos, no entanto, podem exigir o cálculo da 
altitude densidade antes de entrar com os dados. Altitude 
densidade pode ser calculada usando um gráfico de altitude 
densidade ou por utilização de um computador de voo. 

Pressão atmosférica 

Devido à mudança das condições do tempo, a pressão 
atmosférica em uma dada localidade muda dia a dia. O que 
se segue é o METAR para Love Field observado no dia 23 
as 21: 53Z (GMT), que indica uma pressão local de A2953, 
ou altímetro de 29,53 "Hg. Quando a pressão barométrica 
cai, a densidade do ar diminui e a densidade reduzida do ar 

resulta em um aumento da altitude densidade e diminuição 
do desempenho planador. Isto reduz o desempenho da 
decolagem e da subida e aumenta o comprimento de pista 
necessária para o pouso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-1. Gráfico altitude de densidade 

KDAL 232153Z 21006KT 7SM RA BKN025 BKN060 
OVC110 12/11 A2953 RMK AO2 PRESFR SLP995 P0005 
T01220106 

A notação 12/11 deste relatório indica a temperatura 
relatada e ponto de orvalho para Love Field. 

Quando se eleva a pressão barométrica, aumenta a 
densidade do ar. A maior densidade do ar resulta em 
altitude densidade inferior. Assim, o desempenho da 
decolagem e da subida melhora, e o comprimento de pista 
necessário para o pouso diminui.  
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W  i n d 

Decolagem e ângulo de subida sem vento 

Decolagem e ângulo de subida com 25 Kts 
de vento 

Altitude 

Conforme a altitude aumenta, a densidade do ar diminui. 
Em altitude, a pressão atmosférica que atua sobre um 
determinado volume de ar é menor, permitindo que as 
moléculas de ar se distanciem ainda mais. O resultado é que 
para um dado volume de ar a alta altitude contém menos 
moléculas de ar do que o mesmo volume de ar a baixa 
altitude. Com o aumento da altura, a densidade altitude 
aumenta, e a decolagem e o desempenho do planador na 
subida é reduzido. 

Temperatura 

As mudanças de temperatura têm um grande efeito sobre a 
altitude densidade. Quando o ar é aquecido, ele expande as 
moléculas que se movem mais afastadas, fazendo com que o 
ar fique menos denso. A decolagem e o desempenho de 
subida é reduzido, enquanto que o comprimento de pista 
necessário para o pouso é aumentado. 

Considere o seguinte METAR de dois aeroportos com a 
mesma configuração de altímetro, temperatura e ponto de 
orvalho. A elevação do aeroporto Love Field (KDAL) é de 
487 pés contra Denver Internacional (KDEN) a 5.431 pés. 

KDAL 240453Z 21007KT 10SM CLR 25/15 A3010 RMK 
AO2 ... 

KDEN 240453Z 24006KT 10SM FEW120 SCT200 25/15 
A3010 RMK AO2 ... 

A altitude densidade computada para Love Field é 1.774 
pés; para Denver, 7.837 pés, quase o dobro do aumento da 
altitude densidade em comparação com o aumento de Love 
Field. Os efeitos da atitude e temperatura são significativos, 
por isso os pilotos devem considera-las ao calcular o 
desempenho da aeronave. 

Vento 

O vento afeta o desempenho do planador de muitas 
maneiras. Um vento de proa durante o lançamento resulta 
em menor corrida no solo, enquanto vento de cauda 
aumenta a corrida de decolagem. [Figura 5-2] Ventos 
cruzados durante o lançamento requerem procedimentos 
adequados para vento cruzado ou atuação dos controles 
para manter-se no eixo da pista. 

Durante o voo de cruzeiro, ventos de proa reduzem a 
velocidade no solo do planador. Um planador voando a 60 
Kts de velocidade aerodinâmica verdadeira contra um 
vento de 25 Kts tem uma velocidade no solo de apenas 35 
Kts. Ventos de cauda, por outro lado, aumentam a 
velocidade no solo do planador. Um planador voando a 60 
Kts de velocidade real com um vento de cauda de 25 Kts 
tem uma velocidade no solo de 85 Kts. 

Ventos cruzados durante um voo de cruzeiro influenciam na 
proa do planador (a direção em que o nariz do planador é 
apontado) e na trajetória do planador (o caminho do 
planador sobre o chão). Em um planador, deve ser lembrado 
que ventos cruzados têm algum componente de proa ou de 

cauda, que resulta em uma velocidade verdadeira no solo 
inferior ou superior. Ao planejar o pouso, os efeitos do vento 
devem ser levados em conta na imagem padrão que se tem 
do pouso e avaliações devem ser feitas relativas aos ventos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-2. efeito do vento aparente na distância de 
decolagem e o ângulo de subida. 

 indicados ou esperados. É muito mais fácil perder altitude 
do que ganhar altitude quando o planador está baixo. Ao 
planar em direção a um objetivo no solo na presença de 
vento cruzado, como em um planeio final ao final de um voo 
de navegação, o piloto de planador deve manter o nariz do 
planador apontado um pouco contra o vento em relação ao 
objetivo no solo. Por exemplo, se o vento cruzado é da 
direita durante o planeio final, o nariz do planador é 
apontado um pouco para a direita do objetivo no solo. A 
proa do planador está contra o vento (à direita, neste caso) 
do objetivo, mas se o ângulo de caranguejamento está 
correto, a trajetória do planador será uma linha reta em 
direção ao objetivo no solo. [Figura 5-3] 

Vento de proa durante um pouso resulta em um pouso mais 
curto, e o resultado para um vento de cauda provoca um 
pouso mais longo. Pousos com vento cruzado requerem que 
o piloto compense o desvio com comandos de controle de 
voo adequados, como uma glissada ou um 
caranguejamento. Pilotos de planador devem estar cientes 
do ângulo aparente versus a velocidade de descida. O 
planador desce a uma razão constante, mas as diferentes 
velocidades irão resultar em diferentes ângulos de 
aproximação. Estes ângulos de aproximação diferentes 
exigem técnicas específicas para garantir pousos seguros na 
zona de aterragem. Por exemplo, o pouso com um vento 
forte, o piloto de planador deve planejar para uma perna 
base mais próxima para permitir uma aproximação 
aparente mais íngreme devido à velocidade no solo ser mais 
lenta. Outra técnica seria a extensão tardia de spoilers ou 
freios aerodinâmicos dando uma velocidade maior para 
contrariar o componente de vento contrário. No caso de um 
vento de cauda e um ângulo aparentemente mais baixo de 
aproximação, o piloto de planador pode usar mais o spoiler 
ou extensão do freio aerodinâmico ou uma   
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Ponto de toque 

Ponto de toque 

Ponto de toque 

Pouso: 25-knot vento de proa 

Pouso sem vento 

Pouso: 15-knot vento de cauda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-3. Efeito do vento cruzado em um planeio final. 

combinação conforme permitida pelo manual para pousar 
na área desejada. 

Em qualquer condição, o piloto de planador deve dar 
atenção para as condições atuais do vento e da altitude 
densidade para garantir uma aterragem segura na área de 
pouso. As diferentes velocidades no solo também resultam 
em diferentes pontos de toque, a menos que o piloto tome 
algum tipo de ação. Em qualquer caso, o piloto deve 
apontar para os marcadores da zona de toque e não para o 
final da pista. [Figura 5-4] 

Durante o pouso em condições de vento/rajadas de vento, 
há uma tendência de perder velocidade (velocidade de voo) 
e aumentar o afundamento. O atrito entre o solo e a massa 
de ar reduz a força do vento. O planador pode estar voando 
em um forte vento contrário em um momento; alguns 
segundos depois, a velocidade do vento diminui para quase 
zero. O piloto que pousa com um vento contrário 
geralmente deve esperar perder alguma parcela deste vento 
contrário quando se aproxima da superfície devido ao atrito 
que reduz a velocidade deste vento. Quando a mudança é 
abrupta, o piloto experimenta uma perda de velocidade, 
porque requer algum tempo, mesmo que pequeno, para 
perder altitude para quebrar a inércia e acelerar o planador 
até a velocidade anteriormente exibida quando no vento 
forte contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4. Efeito do vento na aproximação final e distância 
de aterragem  



 

O piloto tem a sensação de ter que mergulhar em direção ao 
solo para manter a velocidade de voo. Uma solução é voar 
para fazer uma aproximação mais rápida para garantir que 
ficará acima da velocidade de estol. Dependendo da 
mudança do vento, uma corrida no solo mais longa poderá 
ser o resultado. Se isso ocorrer perto do solo, o planador 
perde velocidade, e pode não haver altitude suficiente para 
recuperar a velocidade perdida. Isso é chamado “gradiente 
de vento.” Levar em consideração o gradiente de vento 
durante um lançamento é importante, como um súbito 
aumento na velocidade do vento pode resultar em 
ultrapassar a velocidade de lançamento projetada. [Figura 
5-5] 

O piloto pousando com um vento de cauda tem uma 
velocidade no solo mais elevada do que a velocidade 
indicada. Como o atrito da superfície diminui os ventos, o 
piloto pode ver um aumento na velocidade do ar antes que 
a alta velocidade induzida pela inércia seja dissipada, o que 
pode aumentar a distância da corrida no solo até o toque. 
Isso pode ser experimentado com uma corrente descendente 
nas proximidades de obstruções contra o vento da pista, 
conforme os ventos se agitam sob as obstruções. Este efeito 
pode levar a grandes desvios na trajetória de aproximação 
e um pouso curto se os ventos forem fortes o suficiente. Os 
pilotos locais podem ser uma fonte rica de informações sobre 
as correntes locais de vento e seus perigos. Pilotos de 
planador devem entender que o vento perto do solo se 
comporta de forma diferente do que aqueles que estão mais 
acima. Condições atmosféricas tais como a formação de 
térmicas, a turbulência e rajadas alteram o comportamento 
do planador em voo significativamente. Quando o vento flui 
ao longo do solo, as obstruções do solo, tais como edifícios, 
árvores, colinas, e formações irregulares ao longo do solo 
interferem no fluxo do vento, diminuindo a sua velocidade 
e quebrando o seu fluxo suavemente como ocorre em ondas 
e em voos no cume das montanhas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gradiente de vento afeta um piloto quando curvando de 
forma muito acentuada na aproximação final em uma 
velocidade muito baixa e em altitudes próximas à 
superfície. Há menos vento do lado da asa inferior do que 
em toda a asa superior. A força de rolamento criada pelo 
gradiente de vento afeta toda a área da asa. Isso pode 
impedir que o piloto controle a inclinação com os ailerons e 
pode girar o planador para uma inclinação vertical. [Figura 
5-6] Seja cauteloso com qualquer ângulo de inclinação e em 
qualquer velocidade enquanto estiver perto do solo ao fazer 
a transição em um gradiente de vento. [Figura 5-6] Ao 
aproximar-se para pousar durante condições de vento e 
rajadas de vento, adicione metade da velocidade do vento à 
velocidade de aproximação para garantir a velocidade 
adequada para um possível encontro com um gradiente de 
vento. Durante o pouso nestas condições, é aceitável 
permitir que o planador faça o toque um pouco mais rápido 
do que o normal em vez de manter o planador fora do solo 
com um baixo patamar de energia cinética. Após a 
aterragem nestas condições, estendendo-se os freios 
aerodinâmicos impede totalmente que o planador retorne 
ao ar por meio de uma rajada de vento durante a corrida de 
pouso. 

Alguns planadores com capacidade de self-launching 
lançamento são projetados para longos períodos de voo de 
cruzeiro propulsado. Para estes planadores com capacidade 
de self-launching lançamento, o alcance máximo (distância) 
para voo motorizado e duração máxima (tempo decorrido) 
para o voo motorizado são limitadas principalmente pela 
capacidade de combustível do planador. O vento não tem 
efeito na duração do voo, mas têm um efeito significativo 
sobre o alcance. Durante o voo de cruzeiro motorizado, um 
vento contrário reduz o alcance, e um de cauda aumenta o 
alcance. Os Manuais fornecem as velocidades recomendadas 
e as configurações de potência para maximizar o alcance ao 
voar em condições sem vento, de vento de proa ou vento de 
cauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vento 20 Kts 

Vento  10 Kts 
Gradiente de vento 

Velocidade 0 7 0 Kts 

Velocidade  0 6 0 Kts 

57.5 MPH (50 Kts) 

Figura 5-5. Durante condições de rajadas, o piloto necessita monitorar a atitude durante o reboque. 
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A sustentação do planador, o arrasto, e razão de planeio são 
características definidas somente pela sua concepção e 
construção, e são pré-determinados na decolagem. A única 
característica que está sob controle do piloto é o peso do 
planador. Em alguns casos, os pilotos podem controlar 
configurações do planador, como alguns planadores de alto 
desempenho que podem ter uma opção de extensão de asa 
que não estão disponíveis em outros modelos. Aumento de 
peso diminui o desempenho da decolagem e da subida, mas 
aumenta o desempenho de cruzeiro em alta velocidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5-6. Efeito do gradiente de velocidade do vento sobre 
um planador girando contra o vento. Um fluxo de ar mais 
forte sobre a asa superior causa uma inclinação mais 
íngreme enquanto perto da superfície onde a fricção na 
superfície é maior e reduz os ventos. 

Durante o lançamento, um planador pesado leva mais 
tempo para acelerar para a velocidade de voo. O planador 
pesado tem mais inércia, tornando mais difícil para acelerar 
a massa do planador para a velocidade de voo. Após a 
decolagem, o planador mais pesado leva mais tempo para 
sair do solo porque o planador mais pesado tem mais massa 
para ganhar altitude do que o planador mais leve (se 
lançamento do solo, lançamento rebocado, ou self-
launching lançamento). [Figura 5-7] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-7. Efeito do peso em distância de decolagem e 
razão de subida e o ângulo. 

O planador pesado tem uma velocidade de estol mais 
elevada e uma velocidade mínima de controle maior do que 
um planador idêntico, mas mais leve. A velocidade de estol 
de um planador aumenta com a raiz quadrada do aumento 
do peso. Se o peso do planador é dobrado (multiplicado por 
2,0), então a velocidade de estol aumenta em mais do que 
40 por cento (1,41 é aproximadamente a raiz quadrada de 
2; 1,41 vezes a antiga velocidade estol resulta na nova 
velocidade de estol no mais pesado). Por exemplo, um 
planador com 540 libras tem uma velocidade de estol de 40 
Kts. O piloto acrescenta 300 libras de lastro de água 
tornando o novo peso de 840 libras. A nova velocidade de 
estol é cerca de 57 Kts (raiz quadrada de √ 300 + 40 = 57). 

Quando circulando em térmicas para ascender, o planador 
mais pesado está em desvantagem em relação ao planador 
mais leve. O aumento de peso no planador significa que a 
velocidade de estol e a velocidade mínima de afundamento 
são maiores do que seriam se o planador estivesse operando 
com um peso mais leve. Em um determinado ângulo de 
inclinação, velocidades maiores em planadores mais pesados 
significa que o piloto deve voar círculos de diâmetro maior 
nas térmicas do que o piloto de um planador leve. 
Considerando que as térmicas são frequentemente 
encontradas em um cilindro estreito perto do núcleo, 
círculos de maior diâmetro nas térmicas geralmente 
significa que o planador mais pesado é incapaz de explorar 
a forte elevação do núcleo térmico como o planador mais   

34 
34 

Decolagem e razão de subida: planador leve 

Decolagem e razão de subida: planador pesado 



 

Peso operacional Estol Afund. mínimo Veloc. melhor L/D
800 pounds 36 knots 48 knots 60 knots

1,200 pounds 44 knots 58 knots 73 knots
1,600 pounds 50 knots 68 knots 83 knots

leve e mais lento. Isso resulta numa incapacidade do 
planador pesado em subir mais rápido em uma térmica do 
que o planador mais leve. [Figura 5-8] 

O planador pesado pode voar mais rápido que o planador 
leve, mantendo a mesma razão de planeio que o planador 
mais leve. A vantagem de mais peso se torna evidente 
durante o voo de cruzeiro. O planador pesado pode voar 
mais rápido do que o planador mais leve e ainda manter a 
mesma relação de sustentação-arrasto (L/D). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-8. Efeito do acréscimo de peso no raio de curva 
numa térmica 

Se o peso de operação de um dado planador é aumentado, a 
velocidade de estol, a velocidade mínima de controle, a 
velocidade mínima de afundamento, e a melhor velocidade 
de L/D são aumentadas por um fator igual à raiz quadrada 
do aumento de peso. [Figura 5-9] A razão de planeio não é 
afetada pelo peso porque, enquanto um planador mais 
pesado afunda mais rápido, terá uma velocidade maior. O 
planador desce mais rápido, mas alcança a mesma distância 
horizontal (a uma velocidade mais elevada) como um 
planador mais leve com a mesma razão de descida e a 
altitude de partida. 

 

 
 
 
Figura 5-9. Efeito do peso adicionado no desempenho da 
velocidade. 

Para ajudar os planadores a voar mais rápido, alguns 
planadores têm tanques que podem armazenar até 300 litros 
de água. Velocidades mais altas são desejáveis para o voo de 
navegação e de velocidade. As desvantagens destes 

planadores lastreados incluem razões de subida reduzidas 
em térmicas e a possibilidade de que ascendentes adequadas 
não podem ser localizadas após o lançamento por reboque. 
Para impedir isto, a água de lastro pode ser descartada em 
qualquer altura através de válvulas de descarga, 
permitindo que o piloto reduza o peso do planador para 
auxiliar no aumento da razão de subida. 

A adição de lastro para aumentar o peso permite que o 
planador voe em maiores velocidades mantendo a sua razão 
L/D. A Figura 5-9 mostra que a adição de 180 litros de água 
de lastro aumenta a velocidade para a melhor L/D de 60 Kts 
de 73 Kts. O planador pesado tem mais dificuldade em subir 
em térmicas do que o planador leve, mas se a térmica é forte 
o suficiente para o planador pesado subir razoavelmente 
bem, a vantagem do planador pesado durante a parte do em 
voo cruzeiro supera a desvantagem durante as subidas. 

A água é muitas vezes usada como lastro para aumentar o 
peso do planador. No entanto, o aumento de peso requer 
uma velocidade maior durante a aproximação e uma 
corrida de pouso mais longa. Uma vez que a fase de 
navegação está concluída, o lastro de água não serve para 
nenhuma finalidade adicional. O piloto deve descartar a 
água de lastro antes de entrar no padrão de tráfego. Reduzir 
o peso do planador antes do pouso permite ao piloto fazer 
uma aproximação normal e pouso. O peso de pouso mais 
leve também reduz as cargas que o trem de pouso do 
planador tem de suportar. 

Com os dados de razão de descida disponíveis para o piloto, 
fornecidos pelos gráficos localizados no manual do 
planador, o piloto pode rever ou traçar qualquer 
combinação específica de velocidade e relação da razão de 
planeio/sustentação para a razão de arrasto (L/D). O 
resultado de L/D com a velocidade do ar (ângulo de ataque) 
mostra que a relação de planeio aumenta para próximo do 
máximo na menor velocidade do ar. Máxima razão de 
sustentação-arrasto (L/DMAX) / razão de afundamento, 
ocorre a uma velocidade do ar específica (ângulo de ataque 
e coeficiente de sustentação). Se o planador é operado em 
uma condição estabilizada, o arrasto total é mínimo. Este é 
exclusivamente com base na velocidade. Qualquer 
velocidade do ar (ângulo de ataque mais baixo ou mais 
elevado) do que aquele para L/DMAX/razão de afundamento, 
reduz a L/DMAX/razão de planeio, consequentemente 
aumenta o arrasto total para a sustentação de um 
determinado planador. 

Note-se que uma alteração no peso bruto iria requerer uma 
alteração na velocidade para suportar o novo peso para o 
mesmo coeficiente de sustentação e ângulo de ataque. É por 
isso que o manual tem diferentes velocidades para voar com 
ou sem lastro. A configuração de um planador durante o voo 
tem um grande efeito sobre a L/D. Um dos mais 
importantes é a melhor razão L/D / razão de planeio. 

  

Círculo do planador leve na térmica 
Círculo do planador pesado na térmica (lastro) 



 

Razão de subida 

A razão de subida para o planador lançado do solo depende 
principalmente da força do equipamento de lançamento. 
Quando o lançamento é feito com equipamento de solo, as 
razões de subida geralmente são bastante grandes, e podem 
exceder 2.000 pés por minuto (FPM), se o guincho ou 
veículo de reboque é muito poderoso. Quando no reboque 
aéreo, a razão de subida é determinada pela potência do 
avião rebocador. É importante na escolha de um avião 
rebocador garantir que ele é capaz de rebocar o planador, 
considerando as condições existentes de peso do planador. 

A razão de subida de um planador self-launching é 
determinada pelo design, potência do motor, e o peso do 
planador. A razão de subida de planadores self-launching 
podem variar de menos de 200 fpm até 800 fpm ou mais em 
outros. O piloto deve consultar o manual para determinar a 
razão de subida nas condições existentes. 

Manuais de voo e avisos 

Os manuais fornecem ao piloto as informações de 
desempenho necessárias para operar o planador com 
segurança. Os manuais podem incluir as seguintes 
informações: 

• Descrição dos componentes primários do planador 

• Montagem planador 

• Dados de peso e balanceamento 

• Descrição dos sistemas do planador 

• Desempenho de planeio 

• Limitações operacionais 

As placas na nacele fornecem ao piloto as informações 
disponíveis, que são essenciais para a operação segura do 
planador. Todos os alertas podem ser encontrados no 
manual. 

A quantidade de informação que as placas devem transmitir 
aos pilotos aumenta com a complexidade do planador. 
Planadores de alto desempenho podem ser equipados com 
flaps nas asas, trem de pouso retrátil, um sistema de água 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de lastro, paraquedas de arrasto para uso na aproximação 
para pouso e outros recursos que se destinam a melhorar o 
desempenho. Estes planadores podem exigir placas 
adicionais. [Figura 5-10]  

Informações sobre o desempenho  

Os manuais são fornecidos pelo fabricante para prover 
informações sobre o desempenho do planador. No manual, 
o desempenho do planador é apresentado em termos de 
velocidade do ar específica, tais como velocidade de estol, a 
velocidade mínima de afundamento, a melhor velocidade de 
L/D, a velocidade de manobra, a velocidade para voar em 
ar turbulento e velocidade nunca a ser excedida (VNE). 
Algumas velocidades de desempenho aplicam-se apenas a 
determinados tipos de planadores. Planadores com flaps na 
asa, por exemplo, tem uma velocidade máxima permitida 
para flaps estendidos (VFE). 

Manuais para planadores self-launching incluem 
informações de desempenho sobre operações com motor. 
Estes incluem a razão de subida, limitações do motor e 
hélice, o consumo de combustível, o arrasto, e voo de 
cruzeiro. 

Curva Polar do Planador  

Além disso, o fabricante fornece informação sobre a razão 
de afundamento em termos de velocidade do ar, o qual é 
resumido no chamado gráfico de curva polar, ou 
simplesmente polar. [Figuras 5-11] 

O eixo vertical da polar mostra a velocidade de 
afundamento em Kts, enquanto o eixo horizontal a 
velocidade do ar em Kts. 

Cada tipo de planador tem uma polar característica, quer 
derivada a partir de cálculos teóricos pelo designer ou por 
medição real, em voo e a velocidade de afundamento em 
diferentes velocidades. A polar de cada planador varia (até 
mesmo a partir de outros planadores do mesmo tipo) em 
algum percentual, dependendo da suavidade relativa da 
superfície da asa, a quantidade de vedação em torno das 
superfícies de controle, e ainda o número de insetos no bordo 
de ataque da asa.  

  

Planador Planador Self-Launching 

Após desligamento do 
motor em voo, 
embandeire a hélice 

NÃO EXCEDA 
6,400 

RPM do motor 

OFF 

EJEÇÃO DE  
EMERGÊNCIA DO  

CANOPI 

Peso mínimo do assento piloto — 154 lb (70 kg) 
Peso máximo do assento piloto — 264 lb  

PROIBIDO  
PARAFUSO  

INTENCIONAL 

Velocidade de estol— 35 Kts 
Velocidade máxima no solo  — 74 Kts Velocidade 
de manobra — 86 Kts 
Velocidade máxima de reboque  — 94 Kts VNE — 
136 Kts 

Figura 5-10. Placas típicas para planadores não motorizados e self-launching. 
 



 

As polares formam a base para a velocidade a ser voada e 
como ferramentas de planeio final, o que será discutido no 
Capítulo 11. A velocidade mínima de afundamento é 
determinada a partir da polar estendendo-se por uma linha 
horizontal a partir do topo da polar para o eixo vertical. 
[Figura 5-12] 

 Neste exemplo, um afundamento mínimo de 1,9 Kts ocorre 
em 40 Kts. Note-se que a velocidade de afundamento 
aumenta entre a velocidade mínima de afundamento e a 
velocidade de estol (o ponto da extremidade esquerda da 
polar). A melhor velocidade de planeio (melhor L/D) 
encontra-se traçando uma tangente a polar a partir da 
origem. A melhor velocidade L/D é de 50 Kts com uma 
velocidade de 2,1 Kts de afundamento. A razão de planeio 
na melhor velocidade L/D é determinada dividindo-se a 
melhor velocidade de L/D pela velocidade de afundamento, 
ou 50/2,1, que é aproximadamente 24. Assim, este planador 
tem uma melhor razão de planeio em ar calmo (sem térmica 
ou descendente e nenhum vento frontal ou de cauda) de 24:1 
a 50 Kts. 

A melhor velocidade para voar uma distância, em um vento 
de proa, é facilmente determinada a partir da polar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para fazer isso, basta mudar a origem para a direita ao 
longo do eixo horizontal pela velocidade do vento de proa e 
desenhar uma nova linha tangente a polar. 

A partir do novo ponto de tangência, leia a melhor 
velocidade para voar. Um exemplo para um vento de proa 
de 20 Kts é mostrado na Figura 5-13. A velocidade para 
voar em um vento de proa de 20 Kts é 60 Kts. Repetindo o 
procedimento para diferentes ventos de proa, aparenta que 
voar numa velocidade maior à medida que o vento de proa 
aumenta, resulta na maior distância sobre o solo. Se isso for 
feito para as curvas polares de muitos planadores, uma 
regra geral é encontrada: adicione metade da componente 
de vento de proa para a melhor L/D para a distância 
máxima. Para ventos de cauda, mudar a origem à esquerda 
da marca zero no eixo horizontal. 

A velocidade para se voar em um vento de cauda fica entre 
o afundamento mínimo e a melhor L/D, mas nunca é menor 
do que a velocidade mínima de afundamento. O ar 
descendente normalmente existe entre as térmicas, e é mais 
eficiente voar mais rápido do que na melhor L/D, a fim de 
gastar menos tempo no ar descendente. 
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Figura 5-12. Velocidade do ar mínima pia e velocidade máxima L / D. 

Figura 5-11. Curvas de desempenho polar duplos e individuais para um planador de dois lugares. 
 



 

Quanto mais rápido se deve voar pode ser determinada pela 
polar do planador, como ilustrado na Figura 5-14 para uma 
massa de ar que está afundando a 3 Kts. O gráfico da polar 
nesta figura tem o seu eixo vertical estendido para cima. 
Deslocar a origem verticalmente por 3 Kts e desenhar uma 
nova tangente a polar. Em seguida, desenhe uma linha 
vertical para ler a melhor velocidade para se voar. Para este 
planador, a melhor velocidade para voar é encontrada como 
sendo 60 Kts. Note, o variômetro mostra um afundamento 
total de 5 Kts (3 Kts para a descendente e 2 Kts para a 
aeronave), tal como ilustrado na figura. 

Se o planador está equipado com lastro de água, flaps na 
asa, ou extensões nas pontas das asas, as características de 
desempenho do planador estão representadas em várias 
configurações. [Figuras 5-15, 5-16, e 5-17] Comparando a 
polar com e sem lastro, é evidente que o afundamento 
mínimo é mais elevado e ocorre a uma velocidade maior 
ocorre em uma velocidade maior [Figura 5-15]. Com lastro, 
seria mais difícil de trabalhar nas térmicas fracas. A melhor 
razão de planeio é a mesma, mas ocorre a uma velocidade 
maior. Além disso, a razão de afundamento nas velocidades 
mais elevadas é menor com o lastro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-14. Melhor velocidade para voar em 
afundamento. 

A partir da polar, então, o lastro deve ser utilizado sob 
condições térmicas mais fortes para melhorar a velocidade 
entre as térmicas. Note-se que a velocidade de estol também 
é maior com lastro. 

Os flaps em uma configuração negativa em oposição a uma 
configuração de 0 graus durante o cruzeiro também podem 
reduzir a razão de afundamento em velocidades mais 
elevadas, como se mostra na polar. [Figura 5-16] Portanto, 
ao viajar a 70 Kts ou acima, a definição de -8° de flap seria 
vantajoso para este planador. A polar com flaps ajustados 
em –8 ° não se estende para velocidades inferiores a 70 Kts 
uma vez que o ajuste negativo perde sua vantagem lá. 
Extensões nas pontas das asas também alteram a polar, tal 
como mostrado na Figura 5-17. A ilustração mostra que o 
adicional de 3 metros de envergadura é vantajoso em todas 
as velocidades. Em alguns planadores, o desempenho em 
baixa velocidade é melhor com as extensões de ponta de asa, 
enquanto o desempenho em alta velocidade é ligeiramente 
diminuído pela comparação. 

Informações de Peso e Balanceamento  

O manual fornece informações sobre o peso e o 
balanceamento do planador. Esta informação é correta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quando o planador é novo como entregue de fábrica. 
Manutenção e modificações subsequentes, podem alterar o  
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Figura 5-13. Melhor velocidade para voar em um vento contrário de 20 Kts 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-15. Efeito do lastro de água em desempenho polar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-16. Desempenho polar com flaps a 0 ° e -8 °. 
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Figura 5-17. Desempenho polar com 15 metros de altura e 18 metros configurações envergadura. 



 

peso e o balanceamento consideravelmente. Alterações no 
planador que afetem o peso e balanceamento devem ser 
anotados no “logbook” da célula e em cartazes apropriados 
na nacele, como por exemplo, “Peso Máximo da Fuselagem: 
460 libras.” 

O peso é um fator importante na construção e operação de 
um planador; isso exige o respeito de todos os pilotos. O 
piloto deve sempre estar ciente do gerenciamento do peso 
adequado e as consequências de sobrecarga nos planadores. 

Limitações 

Se o planador é muito simples ou muito complexo, designers 
e fabricantes fornecem limitações operacionais para 
garantir a segurança de voo. O diagrama VG fornece ao 
piloto informações sobre as limitações de concepção do 
planador, tais como a limitação velocidades e fatores de 
carga (LF na Figura 5-18). 

Os pilotos devem se familiarizar com todas as limitações 
operacionais de cada planador a ser voado. A Figura 5-18 
mostra quatro diferentes condições possíveis e o envelope de 
voo básico para um planador de alto desempenho. 

Peso e Balanceamento 

Centro de gravidade 

O equilíbrio longitudinal afeta a estabilidade do eixo 
longitudinal do planador. Para conseguir a atitude de nariz 
satisfatória em um planador, o centro de gravidade do 
planador adequadamente carregado é a frente do centro de 
pressão (CP). Quando um planador é produzido, o 
fabricante fornece as limitações de CG, que exigem o seu 
cumprimento. Estas limitações são geralmente encontradas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no manual e também podem ser encontrados no “logbook” 
do planador. A adição ou remoção de equipamentos, tais 
como rádios, baterias, instrumentos de voo ou reparos na 
fuselagem podem ter um efeito sobre a posição do CG. 
Técnicos de manutenção da aviação devem registrar 
quaisquer alterações dos dados de peso e balanceamento no 
manual ou “logbook” do planador. Placas de peso e 
balanceamento na nacele também devem ser atualizados.  

Problemas associados com o CG quando a frente do limite 
dianteiro 

Se o CG está dentro dos limites, o controle de atitude de 
nariz permanece dentro dos limites aceitáveis. No entanto, 
se o planador é carregado de modo que o centro de 
gravidade está à frente do limite dianteiro, a pilotagem fica 
comprometida. O planador é dito estar pesado de nariz. O 
peso do nariz torna difícil para levantar o mesmo na 
decolagem e há a necessidade de uma pressão considerável 
para trás sobre o manche para controlar a atitude de nariz. 
Estóis de cauda ocorrem a velocidades mais elevadas do que 
o normal e são seguidas por uma rápida tendência de queda 
do nariz. Restaurar uma atitude de voo normal durante as 
recuperações de estol leva mais tempo. O arredondamento 
do pouso é mais difícil do que o normal, ou talvez até mesmo 
impossível, devido ao peso do nariz. Incapacidade de 
arredondar poderia resultar em um pouso brusco de nariz. 

A seguir estão as razões mais comuns para o CG estar a 
frente do limite dianteiro: 

• Peso do piloto excede o máximo permitido. 

• Assento ou lastro de nariz estão instalados, mas não são 
necessários devido ao peso do piloto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 5-18. Exemplo típico de envelope de voo básico para um planador de alto desempenho. 
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Problemas associados com a CG atrás do limite traseiro 

Se o planador é carregado de modo que o CG está atrás do 
limite traseiro, a pilotagem será comprometida. O planador 
é dito estar com cauda pesada. Cauda pesada pode tornar o 
controle do planador difícil ou mesmo impossível. 

O problema fundamental com um CG no limite traseiro é a 
função concebida do estabilizador horizontal e profundor. 
Aeronaves de asa fixa são geralmente projetadas de modo 
que o estabilizador horizontal e o profundor forneçam uma 
força para baixo para contrabalançar levemente o CG 
inclinado para a frente, de modo que a aeronave tenda a 
retomar a uma atitude de nariz nivelada após um 
deslocamento em torno do eixo lateral. À medida que a 
velocidade muda, o piloto muda a compensação ou reduz a 
aeronave de modo que a força para baixo equilibre o CG 
para frente dentro dos limites. Caso a aeronave seja 
perturbada e o nariz assuma uma atitude cabrada, a 
velocidade aerodinâmica resultante efetua menos força para 
baixo produzida pelo estabilizador horizontal e profundor. 
Esta diminuição da força para baixo permite que o nariz 
baixe de modo que a velocidade se mantenha no valor pré-
distúrbio. Isso é chamado de estabilidade positiva. Por 
outro lado, se uma mudança colocar a aeronave numa 
atitude de nariz para baixo, o aumento da velocidade no ar 
aumentará a força descendente e elevará o nariz para a 
condição equilibrada antes da mudança. Entretanto, se a 
superfície de controle estiver em uma condição de estol, esta 
ação de estabilização não começará até que a superfície de 
controle recupere o fluxo de ar não estolado e comece a 
produzir força para baixo novamente. 

A seguir estas são as razões mais comuns para um voo com 
CG localizado atrás dos limites permitidos: 

• Peso do piloto é inferior ao peso mínimo para aquele 
assento especificado e os pesos de lastro necessários para um 
piloto leve não foram instalados no planador antes do voo. 

• Carrinho de roda traseira ainda está ligado no cone de 
cauda do planador. 

• Corpos estranhos ou restos (água, gelo, areia, lama e 
ninhos) acumulados na parte traseira da fuselagem do 
planador e que não tenham sido descobertos e removidos 
antes do voo. 

• Uma roda de cauda pesada ou esqui de cauda, não 
aprovado foi instalado no cone de cauda traseiro do 
planador. 

Exemplo de problema de Peso e Balanceamento 

Alguns fabricantes de planadores fornecem informações de 
peso e balanceamento em uma apresentação gráfica. Um 
gráfico bem concebido proporciona uma maneira 
conveniente para se determinar se o planador está dentro 
dos limites de peso e balanceamento. 

Na Figura 5-19, o gráfico indica que o peso mínimo para o 
piloto no banco da frente é de 125 libras, e que o máximo é 

de 250 libras. Ele também indica que o peso máximo do 
piloto no assento traseiro é de 225 libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-19. Envelope de Peso e Balanceamento. 

Se cada piloto pesa 150 libras, o cruzamento de pesos-piloto 
cai dentro do envelope; a carga do planador está dentro do 
envelope e é seguro para o voo. Se cada piloto pesa 225 
libras, a carga máxima do assento traseiro é excedida, e a 
carga do planador está fora do envelope e inseguro para o 
voo. 

A posição do CG também pode ser determinada por cálculo 
usando as seguintes fórmulas: 

• Peso × Braço = Momento 

• Momento total ÷ Peso Total = CG Posição (em polegadas 
para trás do dado de referência) 

O método computacional envolve a aplicação de funções 
matemáticas básicas. O que se segue é um exemplo do 
método computacional. 

Dado: 
Peso bruto máximo ......................... 1.100 lb  
Peso vazio........................................ 600 lb  
Variação do CG ............................... 14,8-18,6 pol. 
Ocupante do banco dianteiro............ 180 lb  
Ocupante do assento traseiro............ 200 lb 

Para determinar o peso carregado e o CG, seguir estes 
passos. 

1. Liste o peso do planador vazio e o peso dos ocupantes. 
2. Introduza o momento para cada item listado. Lembre-se, 
peso × braço = momento. Para simplificar os cálculos, os 
momentos podem ser divididos por 100. 
3. Total do peso e dos momentos. 
4. Para determinar o CG, dividir os momentos pelo peso. 
NOTA: Os registros de peso e balanceamento de um 
determinado planador fornecem o peso vazio e o momento, 
assim como a informação sobre a distância do braço. [A 
Figura 5-20]  
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Item Peso (libras) Braço (polegada) Momento (pol·libras)
Peso vazio 600 +20 12,000

Piloto dianteiro 180 +30 +5,400

Piloto traseiro 200 −5 −1,000
980 peso total +16.73 +16,400 mo me n to to ta l

 
 
 
 
 
 
Figura 5-20. Peso e Balanceamento: pesos e momentos dos 
assentos traseiros e dianteiro dos pilotos. 

Na Figura 5-20, o peso de cada piloto foi colocado no bloco 
correto da tabela. Para o piloto do assento da frente, 
multiplicando 180 libras por +30 polegadas produz um 
momento de +5.400 polegadas libras. Para o piloto do 
assento traseiro, multiplicando 200 libras por -5 polegadas 
produz um momento de -1.000 polegadas libras. O próximo 
passo é encontrar a soma de todos os pesos (980 libras) e 
gravá-lo. Em seguida, encontrar a soma de todos os 
momentos (16.400 polegadas libras) e gravá-lo. Agora, 
vamos encontrar o braço (o CG) do planador carregado. 
Dividir o momento total pelo peso total para descobrir o CG 
da asa da aeronave carregada em polegadas a partir do 
ponto de referência: 

+ 16.400 libras polegadas ÷ 980 libras = +16.73 polegadas 

O passo final é para determinar se os valores de peso total e 
a localização do CG estão dentro de limites aceitáveis. O 
manual lista o peso bruto máximo de 1.100 libras. O peso 
operacional de 980 libras é menos do que a 1.100 libras de 
peso bruto máximo. O manual lista o passeio do CG 
aprovado como sendo entre +14.80 polegadas e +18.60 
polegadas do ponto de referência. O CG encontrado é +16.73 
polegadas do ponto de referência e está dentro desses 
limites. O peso e o balanceamento estão dentro dos limites 
operacionais. 

Lastro 

Lastro é um peso não estrutural que é adicionado a um 
planador. No voo a vela, o peso do lastro é utilizado para 
dois propósitos. Lastro de compensação que é utilizado para 
ajustar o centro de gravidade do planador para que as 
características de pilotagem permaneçam dentro dos limites 
aceitáveis. Lastro de desempenho é colocado para o 
planador melhorar o desempenho de cruzeiro de alta 
velocidade. Pesos de lastro removível são geralmente feitos 
de metal e são aparafusados a um receptáculo de lastro 
incorporado na estrutura do planador. O fabricante 
geralmente proporciona um ponto de fixação bem a frente 
na nacele do planador para colocação dos pesos de lastro. 
Esses pesos são projetados para compensar um piloto do 
assento dianteiro que pesa menos do que o peso mínimo 
para o piloto do assento dianteiro. O peso de lastro montado 
bem para a frente na cabine planador ajuda a colocar o CG 
dentro dos limites admissíveis, o que permite que o GC fique 
dentro dos limites com a adição mínima de peso. 

Alguns pesos de lastro são feitos na forma de almofadas de 
assento, com areia ou grânulos de chumbo costurados na 
unidade que irá proporcionar um peso adicional. Este tipo 
de lastro que é instalado sob o assento do piloto, é inferior 

ao de lastro aparafusado porque almofadas de assento 
tendem a mudar de posição. Almofada de assento de lastro 
nunca deve ser usado durante o voo acrobático ou invertido. 

Às vezes compensar com lastro é colocar água em um 
tanque de cauda no estabilizador vertical da fuselagem. A 
finalidade do tanque de lastro na cauda é ajustar a 
localização do CG depois adicionar água, ou drenar a partir 
dos principais reservatórios de lastro da asa. A menos que 
os principais tanques de lastro da asa sejam precisamente 
centrados sobre o centro de gravidade do planador 
carregado, a localização do CG muda quando a água é 
adicionada aos principais tanques de lastro. A localização 
do CG muda novamente quando a água é despejada dos 
principais tanques de lastro. Ajustando a quantidade de 
água no tanque de cauda compensa os deslocamentos do CG 
resultantes de alterações na quantidade de água de lastro 
colocada nos tanques principais. A água pesa 8,35 libras por 
galão. Uma vez que o tanque de cauda é colocado bem atrás, 
não é preciso muita água para se ter um efeito considerável 
sobre a localização do CG. Por esta razão, tanques de cauda 
não precisam conter um grande volume de água. A 
capacidade máxima do tanque de água de cauda é 
geralmente inferior a 7 litros de água. 

Embora alguns planadores antigos utilizem sacos de areia 
ou pesos de chumbo aparafusados como lastro de 
desempenho, a água é usada mais frequentemente para 
melhorar o desempenho de alta velocidade em planadores 
modernos. Aumentar o peso operacional do planador 
aumenta a velocidade ideal para voar durante o voo de 
cruzeiro. A maior velocidade em relação ao solo proporciona 
uma vantagem muito desejável no voo a vela de um modo 
geral e em competições de planador. Os tanques de lastro 
estão localizados nos painéis principais laterais. A água 
limpa é adicionada através de bocais de enchimento no lado 
de cima de cada asa. Na maioria dos planadores, os tanques 
ou sacos de água podem ser parcialmente ou completamente 
preenchidos, dependendo da escolha do peso operacional 
que o piloto quer. Depois de adicionada água, as tampas do 
bocal de enchimento são fechadas para impedir que a água 
escoe para fora dos tanques. As válvulas de descarga são 
montadas no fundo de cada tanque. As válvulas são 
controladas a partir de dentro da nacele. Os tanques podem 
ser totais ou parcialmente drenados quando o planador está 
no solo para reduzir o peso do planador antes do 
lançamento, se o piloto assim o desejar. Os tanques de lastro 
também podem ser parcialmente ou completamente 
drenados em voo através de um processo chamado de 
alijamento do lastro. As longas faixas de spray branco atrás 
de um planador em voo em alta velocidade são uma prova 
cabal de que o piloto do planador está alijando a água de 
lastro, muito provavelmente para aliviar o planador antes 
do pouso. Os tampões de enchimento são ventilados para 
permitir que o ar entre nos tanques para substituir o volume 
de água de drenado a partir dos tanques.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-21. Água do tanque de lastro com tampa de 
enchimento ventilada. 

É importante assegurar que as aberturas estejam 
funcionando corretamente para evitar danos na asa quando 
o lastro de água é drenado. [Figuras 5-21 e 5-22] 

É importante verificar as válvulas de drenagem quanto ao 
funcionamento correto antes do voo. O lastro d’água é 
drenada de cada tanque de asa com a mesma razão. A 
drenagem desigual leva a uma condição de asa pesada que 
dificulta a pilotagem, bem como os pousos. Se a condição de 
asa pesada for extrema, é possível que o piloto perca o 
controle do planador. Os drenos de lastro também devem 
ser verificados para garantir que o lastro de água seja 
drenado adequadamente para a corrente de ar, em vez de 
vazar para a fuselagem e acumular-se na parte inferior da 
fuselagem. A água que fica presa na fuselagem pode fluir 
através da estrutura da fuselagem, causando o 
deslocamento do CG do planador. Esse movimento do CG 
pode levar à perda de controle do planador. 

O manual de voo fornece orientação sobre a duração do 
tempo que leva para os tanques de lastro serem drenados 
completamente. Para planadores modernos, leva cerca de 3 
a 5 minutos para drenar um tanque cheio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando o pouso é iminente, deve-se despejar o lastro cedo o 
suficiente para dar tempo para esvaziar os tanques. 

A utilização de água de lastro quando as temperaturas 
ambientes estão baixas pode resultar em congelamento da 
válvula de drenagem. Se a válvula de drenagem congela, 

o despejo de lastro será difícil ou impossível. Se a água nas 
asas congelar, é provável de ocorrer danos grave a essa asa. 
O dano ocorre porque o volume de água se expande durante 
o processo de congelamento. O aumento do volume 
resultante pode deformar nervuras e outras estruturas da 
asa ou provocar descolamentos. Quando as condições 
meteorológicas para o voo forem muito frias, não use lastro 
de água, a menos que tenha sido adicionado anticongelante 
à água. Antes de usar uma solução anticongelante, consulte 
o manual para garantir que os compostos anticongelantes 
sejam aprovados para uso no planador. 

Um planador transportando grandes quantidades de lastro 
de água possui características de pilotagem notavelmente 
diferentes do mesmo planador sem lastro de água. O lastro 
de água: 

• Reduz a razão de aceleração do planador no início do 
lançamento devido ao aumento de peso do planador. 

• Aumenta o comprimento da corrida no solo antes do 
planador decolar. 

• Aumenta a velocidade de estol. 

• Reduz o controle do aileron durante a corrida de 
decolagem, aumentando a possibilidade de queda de asa 
descontrolada e resultar numa pilonagem. 

• Reduz a razão de subida. 

• Reduz a resposta do aileron durante o voo livre. A adição 
de grandes quantidades de água aumenta substancialmente 
a estabilidade lateral. Isso dificulta ou impossibilita a 
realização de manobras de giro rápidas.  

Água de lastro é rotineiramente despejada antes de pousar 
para reduzir o peso do planador. Descarregamento de lastro: 

• Diminui a velocidade de estol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Válvula de drenagem fechada Válvula de drenagem aberta 

Figura 5-22. Alças das válvulas de drenagem do lastro d’água 



 

• Diminui a velocidade ideal de aproximação para pouso. 

• Encurta a corrida no solo. 

• Reduz a carga que as estruturas do planador devem 
suportar durante pouso e lançamento. 

A vantagem de desempenho dada pelo lastro de água em 
condições de ascendentes fortes é considerável. No entanto, 
há um lado negativo. O piloto deve estar ciente de que o 
lastro de água degrada o desempenho de decolagem, razão 
de subida, e pilotagem a baixa velocidade. Antes de se 
comprometer com um lançamento com água de lastro a 
bordo, o piloto deve rever limitações operacionais para 
garantir que a segurança de voo não seja comprometida. 

 



 

 
  

 

Pré voo e 
 Operações no Solo 
 
 
 

Capítulo 6  
 

Introdução 

Operar um planador requer montagem e inspeções meticulosas. Técnicas 
adequadas de montagem, seguidas por uma inspeção cuidadosa do 
planador usando listas de verificação contidas nos manuais, são 
essenciais para a segurança do voo. A fim de assegurar procedimentos 
corretos e seguros para a montagem de um planador, os alunos e pilotos 
não familiarizados com o conjunto do planador devem buscar instruções 
de um instrutor experiente ou de um piloto habilitado. O lançamento 
seguro de um planador requer inspeção cuidadosa, uso apropriado de 
listas de verificação e trabalho em equipe. Os procedimentos de 
lançamento devem ser realizados de forma sistemática e consistente para 
cada voo. 



 

Técnicas de montagem e armazenamento 

A montagem de um planador que inclui a instalação de asas e 
superfícies de cauda é classificada como funções de operação e 
não como manutenção preventiva. Esta informação pode ser 
encontrada na Emenda 43-27, publicada em 52 FR 17276, 6 
de maio de 1987, que é uma emenda à 14 CFR parte 43. Antes 
de montar o planador, o piloto deve verificar a documentação 
exigida que deve estar a bordo do planador para voo, 
conforme exigido pelo Título 14 do Código das Normas 
Federais (14 CFR), partes 21 e 91. A documentação exigida 
inclui: 

• Certificado de aeronavegabilidade 

• Registro 

• Placas de aviso 

• Manuais 

Enquanto se prepara para montar um planador, considere os 
seguintes elementos: localização, número de membros da 
equipe, ferramentas e peças necessárias e listas de verificação 
que detalham os procedimentos de montagem apropriados. Os 
pilotos de planadores também devem desenvolver e seguir um 
procedimento, ou procedimentos, para lidar com distrações 
que possam ocorrer durante a montagem do planador. Algo 
tão simples como reverificar os dois passos anteriores e depois 
continuar os passos da lista de verificação pode ser suficiente. 
O manual deve conter listas de verificação para a montagem 
e pré-voo de um planador. Se não, desenvolva um e siga-o a 
cada voo. Procedimentos de montagem e pré-voo 
descontrolados podem levar a condições inseguras 

Antes de montar um planador, certifique-se de que o reboque 
do planador esteja seguro com o freio da roda travado e as 
rodas calçadas. Ajuste o nivelamento do reboque conforme 
necessário de acordo com o manual para que o planador possa 
ser removido sem danificar itens, como a antena e outros 
componentes do planador (por exemplo, asas, pontas, 
profundor). Se estiver usando um único dispositivo de 
amarração, assegure-se de que o suporte da asa esteja 
ajustado de forma que a asa não deslize para fora do suporte 
e seja danificada por impacto ou cair no chão. 

Encontre um local que proteja o trabalho dos elementos e 
ofereça espaço suficiente para a conclusão. O vento é um fator 
importante a considerar durante uma montagem ao ar livre. 
Cada asa é um aerofólio, esteja ou não conectado à fuselagem; 
até uma brisa suave é suficiente para produzir sustentação 
nas asas, tornando-as difíceis de carregar ou impossíveis de 
manusear. Se montar o planador em um local desprotegido 
do vento, muito cuidado deve ser tomado ao manusear as 
asas. 

Ao realizar a montagem dentro de um hangar, garanta que há 
espaço suficiente para manobrar componentes do planador 
durante todo o processo. Além disso, considere o período de 
tempo previsto para completar todo o procedimento e escolha 
uma área que permita a montagem sem perturbação. 
Movendo o planador durante a montagem pode fazer com que 
partes ou ferramentas estejam em local inadequado. 

 

Suporte de asa ou dolly de asa, as ferramentas apropriadas, 
fita de asa e lubrificantes devem estar à mão ao montar o 
planador. [Figura 6-1] Para se manter organizado, use uma 
lista de verificação de montagem por escrito e mantenha um 
inventário de peças e ferramentas. Algumas organizações 
controlam ferramentas e componentes colocando todos os 
componentes necessários e o material usado com as 
ferramentas necessárias em uma peça de lona ou registrando 
cada ferramenta. Isso facilita um inventário rápido antes da 
montagem e depois. Quando a montagem do planador estiver 
completa, os pilotos devem contabilizar todas as peças e 
ferramentas usadas durante a montagem. Objetos 
inadvertidamente perdidos no planador podem obstruir os 
controles de voo, tornando o controle difícil, se não impossível. 
Além disso, ao passar fita nas raízes das asas, o profundor e 
outras áreas, certifique-se de que a fita esteja posicionada 
corretamente e esteja segura. Se a fita de vedação sair em voo, 
a fita pode causar problemas de controle com o planador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-1. Carrinhos de asa são usados como suporte ao 
montar o planador. 

 

  



 

Dependendo do tipo de planador, duas ou mais pessoas podem 
ser necessárias para a montagem. É importante que todos os 
envolvidos mantenham o foco durante todo o processo de 
montagem para evitar perder etapas. Distúrbios externos 
também devem ser evitados. Quando a montagem estiver 
concluída, uma inspeção completa de todos os pontos de 
conexão, os parafusos e pinos foram instalados e presos 
adequadamente. Não use martelo para bater os pinos ou 
outros componentes do planador para colocá-los em seu lugar. 
Os pinos principais da asa devem deslizar para dentro do seu 
alojamento com uma aplicação mínima de força. Se os 
parafusos da asa exigirem tal força, um mecânico deve ser 
consultado para garantir que a longarina da asa principal não 
esteja danificada. 

Na maioria dos planadores, a asa pode ser completamente 
removida da área da fuselagem. Em alguns planadores 
motorizados, a asa pode ser dobrada para facilitar o 
armazenamento. [Figura 6-2] Isso permite que o planador seja 
colocado em um hangar de tamanho normal. Os hangares 
geralmente têm entre 12 e 15 metros de largura. Como a 
maioria das asas de planador tem no mínimo 12 metros de 
comprimento total, geralmente é desejável um hangar maior. 

Uma vez que as asas dos planadores tenham sido dobradas, o 
planador pode ser facilmente movido para dentro e ao redor 
da área do hangar. Em alguns planadores, os operadores 
podem optar por deixar as asas anexadas para ter um acesso 
rápido. Esta é geralmente a prática em operações de 
planadores maiores. Estes planadores podem ser montados ou 
movidos em uma pequena dolly que tenha rodas livres. A roda 
principal do planador se encaixa em uma fenda, e todo o 
planador pode ser girado e movido para acomodar outros 
planadores. 

Uma vez que o planador tenha sido completamente 
montado, o piloto inspeciona todas as áreas críticas para 
garantir que todos os controles de voo estejam conectados. 
O piloto deve consultar uma lista de verificação fornecida 
pelo fabricante ou por uma fonte comercial que imprima 
listas de verificação de planadores. 

Esta verificação final é muito crítica e geralmente leva tempo 
para ser concluída. Os pilotos não devem ser interrompidos 
quando estiverem verificando o planador. A Soaring Society 
of America (SSA) e uma de suas afiliadas, a Soaring Safety 
Foundation (SSF), desenvolveram uma lista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de verificação para a preparação de um planador, que é o 
Aviso de Segurança 00-1, Procedimentos de Montagem 
Crítica de Planadores, e pode ser encontrado no Apêndice A 
deste manual. 

Muitos fabricantes fornecem uma lista de verificação de 
montagem crítica (CAC) a ser concluída após a montagem, 
que é o método preferido para garantir que uma montagem 
adequada tenha sido concluída. Quando fornecido pelo 
fabricante, é obrigatório. Uma verificação de controle positivo 
(PCC) não é um CAC, mas um meio adicional de verificação. 
Se um CAC é fornecido, ele deve ser usado como qualquer 
outra lista de verificação fornecida por um fabricante. Um 
PCC não é regulatório, mas é uma boa ideia se você acabou de 
completar o CAC necessário. 

Rebocando 

Trailers especialmente projetados são usados para 
transportar, armazenar e recuperar planadores. [Figura 6-3] 
Os componentes do planador devem se encaixar 
perfeitamente sem serem forçados, devem ser protegidos 
contra o atrito e ficar bem seguros dentro do trailer. Quando 
o carregamento estiver concluído, faça uma pequena viagem, 
pare e verifique se há fricção ou desgaste nos componentes. 
Certifique-se de que todos os itens transportados dentro do 
trailer estejam protegidos contra movimentos. Por exemplo, 
macacos, rampas, suportes de asa e carrocerias de solo devem 
ser presos para que esses itens não danifiquem o planador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-3. Componentes de um planador armazenado e 
transportado em um trailer. 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 6-2. As asas do planador podem ser dobradas, a fim de armazenar convenientemente o planador. 



 

Antes de colocar o trailer na estrada, fazer uma inspeção 
completa. 

Garantir que: 

• Enchimento adequado dos pneus dos reboques; 

• Os pneus do reboque são classificados para o modo Special 
Trailer (Trailer especial), que são classificados apenas para 
velocidade de reboque de até 65 milhas por hora (mph). A 
velocidade máxima de 65 mph pode ser excedida com 
segurança se a pressão do pneu for aumentada em 10 psi 
para cada 10 mph a mais do que 65 em que é puxada e a 
carga máxima for reduzida em 10% a cada 10 mph a mais 
de 65 mph de velocidade de reboque 

• Operação de todas as luzes, 

• Livre circulação e lubrificação do engate, 

• Classificação adequada da fixação do veículo para o peso 
do reboque, 

• operação adequada dos freios do veículo e do reboque; 

• Lubrificação adequada do rolamento da roda e 

• Ajuste correto do espelho do veículo de reboque.  

Ao usar um trailer, há outras precauções a serem observadas. 
Primeiro, evite rebocar com muito ou pouco peso na conexão 
do engate, pois isso faz com que o reboque rabeie em 
determinadas velocidades, possivelmente tornando-o 
incontrolável. Rebocar um reboque de planador longo requer 
boas habilidades de condução e um bom senso de condições de 
estrada e do tempo. Tome cuidado em ventos fortes, porque 
um reboque longo pode ser afetado por condições de vento. 
Além disso, tenha cuidado ao descarregar o planador para 
evitar danos. Prática e planejamento são fundamentais para 
uma operação bem-sucedida.  

Amarração e Segurança 

Sempre que o planador é deixado desacompanhado, ele deve 
ser amarrado com o canopi fechado e travado. Ao selecionar 
um local de amarração, escolha um ponto que fique voltado 
para o vento, se possível. As amarras permanentes são 
frequentemente equipadas com tiras, cordas ou correntes nas 
asas e a cauda. Ter o kit de amarração adequado é 
recomendado para uma viagem através do país. Verifique as 
condições de amarração antes de usar para garantir a 
segurança do planador. Ao fazer amarração em aeroportos 
compartilhados com aeronaves motorizadas, o vento da hélice 
pode causar danos a um planador protegido incorretamente. 

Se ventos fortes forem esperados, amarre os spoilers com os 
cintos de segurança ou coloque um suporte acolchoado sob a 
cauda para reduzir o ângulo de ataque das asas. Isso reduz a 
força do planador contra as amarras. Ao fixar o planador fora 
por um longo período de tempo, instale travas nas superfícies 
de controle para evitar que batam contra seus batentes com o 
vento. Cubra o tubo pitot e a sonda de energia total para 
evitar que aranhas, vespas e outros insetos ou detritos entrem. 
[Figura 6-4] 

 

 

Use sempre uma cobertura para proteger o canopi do 
planador. Ela pode ser danificada por poeira e areia ou 
arranhada por vestimentas, como relógios ou fivelas de 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 6-4. Proteger o tubo pitot e sonda total de energia. 

cintos. Uma cobertura protege o canopi contra danos 
enquanto protege o interior da nacele contra os raios 
ultravioleta (UV). [Figura 6-5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-5. Proteger o canopi. 

Lastro de água  

Ao transportar um planador ou estacionar o planador por 
longos períodos de tempo, especialmente durante a noite, o 
lastro de água deve ser esvaziado devido ao perigo de 
congelamento. Isso geralmente é feito durante o voo antes do 
pouso. Quando desarmar, os tanques de lastro de água se 
esvaziarão através dos tubos de conexão da raiz da asa. Se o 
planador tiver que ser rebocado por um longo caminho, é 
melhor esvaziar os tanques de água. Se isso não for uma opção, 
certifique-se de que um anticongelante seja adicionado para 
evitar o congelamento ao viajar em temperaturas baixas. 

Manuseio no solo 

Mover um planador no solo requer procedimentos especiais de 
manuseio, especialmente durante ventos fortes. 
Normalmente, os planadores são empurrados ou puxados à 
mão ou rebocados com um veículo. Ao mover um planador, 
certifique-se de que todo o pessoal apropriado tenha sido 
informado sobre os procedimentos e sinais.  



 

Ao usar um veículo para rebocar um planador, use um cabo 
de reboque que seja mais da metade da envergadura do 
planador. Se uma ponta da asa parar de se mover por qualquer 
motivo, este comprimento de cabo evita que o planador gire e 
bata no veículo de reboque com a ponta da asa oposta. O 
comprimento total da envergadura é desejável; no entanto, 
metade da envergadura mais 3 metros fornece uma operação 
segura. Assegure-se de que o canopi do planador esteja sempre 
fechado se não houver ninguém ao redor do planador. Isso 
evita que o vento, ou a turbulência de um avião rebocador, 
faça com que o canopi se feche abruptamente, o que poderia 
danificar a armação do canopi ou mesmo rachá-lo. 

 Ao começar, retire lentamente a folga na linha com o veículo 
para evitar o movimento brusco do planador. A velocidade de 
reboque não deve ser mais rápida do que uma caminhada 
rápida. Ao rebocar um planador, use sempre pelo menos uma 
pessoa na asa. Esta pessoa e o motorista do veículo de reboque 
funcionam em equipe, atentos a obstáculos, vento e qualquer 
outro fator que possa afetar a segurança do planador. O 
motorista deve sempre ficar alerta para qualquer sinal 
daquela pessoa. [Figura 6-6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-6. Posicionando o planador para o veículo de 
reboque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se for necessário mover o planador durante ventos fortes, use 
dois ou mais tripulantes colocados nas pontas das asas e na 
cauda. Além disso, ter um piloto na nacele, com os spoilers 
abertos, segurando os controles apropriadamente para reduzir 
a sustentação do planador. Ventos e rajadas fortes podem 
causar danos ao planador durante o manuseio em solo, por 
isso, tenha cuidado nessas condições.  

Outro método de reboque utiliza uma engrenagem 
especialmente projetada, semelhante a uma barra de reboque, 
que se conecta diretamente a um veículo que puxa um 
reboque. A barra de reboque facilita o guiamento do planador 
e permite que os caminhantes se concentrem em garantir 
espaços nas pontas das asas. [Figura 6-7]  

Inspeção dos equipamentos de lançamento 

Antes de fazer um voo, é importante inspecionar a condição 
do cabo de reboque / corda de reboque. O piloto de planador é 
o principal responsável pela inspeção e seleção do cabo de 
reboque adequado. No entanto, o piloto de reboque tem a 
responsabilidade de garantir que a seleção do cabo de reboque 
atenda aos critérios estabelecidos na 14 CFR parte 91 e seja 
aceitável para uso. Esta inspeção é de responsabilidade do 
piloto de reboque. O cabo de reboque deve estar livre de 
excesso de desgaste; todos os fios devem estar intactos e a 
linha deve estar livre de nós. Os cabos de reboque devem ser 
inspecionados antes de cada voo. Deve-se considerar a 
possibilidade de substituir o cabo de reboque após um período 
de tempo devido ao uso e exposição ao ultravioleta (UV) por 
estar exposto ao sol e outros elementos. [Figura 6-8] 14 CFR 
parte 91, seção 91.309, exige que a resistência do cabo de 
reboque esteja dentro de uma faixa de 80 a 200% do peso 
máximo certificado do planador. Se o cabo de reboque for 
mais do que o dobro da resistência máxima, é necessário um 
fusível de segurança entre o cabo de reboque e o planador não 
inferior a 80% do peso operacional máximo certificado do 
planador, mas não superior ao dobro do peso operacional. 
Além disso, um elo de segurança deve ser instalado entre a 
aeronave rebocadora e o cabo de reboque com força de ruptura 
maior que a do elo de segurança, mas não mais de 25% maior, 
e não maior que o dobro do peso máximo certificado do 
planador. A Figura 6-9 mostra a força de alguns cabos 
normalmente usados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 6-7. Dolly de asa (esquerda) pronto para fixação e uma dolly de cauda (direita) a ser utilizado para o 
transporte do planador 
 



 

Diâmetro Nylon Dacron Polietileno Polipropileno Polipropileno
Trança oca Monofilamento Multifilamento

3/16" 960 720 700 800 870
1/4" 1,500 1,150 1,200 1,300 1,200
5/16" 2,400 1,750 1,750 1,900 2,050

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-8. Inspecionando o cabo de reboque 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-9. Pontos fortes da corda. 
Um nó na linha de reboque reduz sua resistência em até 50% 
e causa um ponto alto na corda que é mais suscetível ao 
desgaste. Preste especial atenção à área do anel a que o 
planador se conecta, porque esta também é uma área de alto 
desgaste. 

O elo de segurança é construído de corda de reboque com um 
anel de reboque em uma extremidade e a outra extremidade 
emendada em um loop. O elo de segurança na extremidade do 
cabo de reboque que se fixa ao planador deve ser de 80 a 200% 
do peso operacional máximo certificado do planador. O elo de 
segurança na extremidade de fixação do reboque deve ser de 
maior resistência do que a articulação de segurança na 
extremidade da fixação do cabo de reboque no planador, mas 
não mais de 25%, nem maior que 200% do peso máximo 
certificado do planador. Cordas de reboque e elos de segurança 
são montados usando um anel de reboque que é apropriado 
para a operação. Bolas leves são presas ao cabo de reboque 
para ajudar a proteger o mesmo, evitando que a linha faça 
ondulações ou que chicoteie. [Figura 6-10] 

Os ganchos de reboque, em ambos, no planador e no rebocador 
precisam ser inspecionados. Os dois tipos mais comuns de 
gancho de reboque são um design over-the-top, como um 
gancho Schweizer, ou um estilo de agarrar, como um gancho 
Tost. Qualquer gancho de reboque deve estar operando 
livremente e sem danos. [Figuras 6-11 e 6-12] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-11. Elo de segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-11. Gancho de reboque tipo Schweizer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-12. Gancho de reboque tipo Tost 

Inspeção de pré-voo no planador 

Uma inspeção completa do planador deve ser realizada antes 
do lançamento. Uma lista de verificação de pré-voo para um 
planador deve estar no seu manual. Caso contrário, 
desenvolva uma lista de verificação usando as diretrizes 
contidas na Figura 6-13.  

Elo de Segurança 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-13. Lista de verificação pré-voo de planador. 

Lista de verificação de pré-lançamento 

Ajustes nos assentos do piloto ou do passageiro, bem como 
controles ajustáveis, como pedais do leme, devem ser feitos 
antes de afivelar o cinto de segurança e o cinto dos ombros. 
Deve-se ter cuidado para evitar prensar ou apertar o 
suprimento de oxigênio. Neste ponto, especialmente se o 
planador acaba de ser montado, é apropriado fazer uma 
verificação de controle positiva com a ajuda de um tripulante. 
Enquanto o piloto move a alavanca de controle, o membro da 
tripulação mantém alternadamente cada aileron e o elevador 
para fornecer resistência. Isso também se aplica aos spoilers e 
flaps e garante que as conexões de controle estejam corretas e 
seguras. Se o manche se mover livremente enquanto as 
superfícies de controle estiverem sendo restritas, as conexões 
não estarão seguras e o planador não estará em condições de 
voo. [Figura 6-14] 

Se o manual não fornecer uma lista de verificação de pré-
lançamento específica, algumas boas listas de verificação 
genéricas são explicadas na Figura 6-15. 
Independentemente da lista de verificação que você escolher 
usar, tenha um plano. Permaneça com essa lista de 
verificação e garanta que cada etapa seja cuidadosamente 
seguida. 

Cuidados com o planador 

Dependendo do tipo de planador, diferentes métodos de 
limpeza devem ser empregados. Depois de todos os voos, 
limpe o planador com um pano macio ou uma camurça 
molhada. Isso remove quaisquer detritos ou insetos. Isso 
deve ser feito em tempo hábil, porque esperar muito tempo 
permite que os insetos sequem, dificultando a remoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-14. Verificação de controle positivo de spoilers. 

Planadores de treinamento feitos de tela devem ser limpos 
com spray e produtos de lavagem. Evite usar grandes 
quantidades de água, pois a água pode penetrar em 
rachaduras e buracos, especialmente em planadores de 
madeira ou antigos, que danificam e reduzem a vida útil da 
tela ou da madeira. A umidade danifica qualquer planador se 
ele ficar molhado. Nos planadores de metal, uma mangueira 
de baixa pressão e um detergente suave são usados para 
limpeza. Para planadores de fibra de vidro de alto 
desempenho, use um spray especial ou pasta de limpeza. 
Consulte o manual, ou uma loja de suprimentos de planadores, 
para materiais apropriados com base no tipo de planador. É 
preciso ter cuidado ao limpar planadores de alto desempenho 
e fibra de vidro. O uso de buffers deve ser evitado, pois o buffer 
pode queimar a fibra de vidro se não for feito de maneira 
adequada. 

  

Comece avaliando a condição total da fibra de vidro ou 
da tela. 
Esteja alerta para sinais de danos ou desgaste 
excessivo. 
Assegure-se de que o canopi está limpo e livre de 
danos. 
Verifique se a asa interior e as conexões de controle estão 
seguras. 
Se for utilizada uma bateria, certifique-se de que está 
carregada e fixada com segurança no local correto. 
Assegure-se de que os cintos do assento estão livres de 
desgaste excessivo. 
Trave os cintos que não serão usados para impedir de 
interferir inadvertidamente com os controles. 

Teste o gancho de reboque para garantir que está 
operando corretamente. 
Inspecione a borda superior, inferior e principal das 
asas, garantindo que elas estejam livres de excesso de 
sujeira, insetos e danos. 
Inspecione spoilers/freios aerodinâmicos quanto a danos 
mecânicos. Eles devem ser livres de obstruções. 

Inspecione ailerons quanto a liberdade de movimento, a 
condição das dobradiças e das conexões, e a condição 
do selo da abertura. 

Verifique a condição dos flaps quanto a liberdade e 
amplitude de movimento adequado e quanto a danos. 
Inspecione a condição geral do empenagem. 
Verifique as portas estáticas, Tubo Pitot, e sonda de 
energia total para garantir que eles estão livres de 
obstrução. 
Verifique a parte superior, a parte inferior, e a borda 
principal da empenagem quanto a sujeira e danos. 
Verifique o trem de pouso quanto a sinais de danos ou 
desgaste excessivo. As pastilhas de freio devem ser 
verificadas se estiverem visíveis; caso contrário, os freios 
podem ser verificados puxando o planador para a frente e 
aplicando os freios. Observe que o trem de pouso é 
frequentemente uma área problemática para os planadores 
usados em treinamento. 
Verifique o profundor e o compensador quanto a 
condição das conexões, da liberdade de movimento, e 
da condição do selo da abertura. 
Verifique o leme quanto a liberdade de movimento e 
condição das conexões. Inspecione a ponta da asa e o patin da asa ou a roda 

quanto a condição geral. 



 

A. Altímetro ajustado para corrigir a elevação
B. Cintos de assento e arneses de ombros ajustados
C. Controles verificados para a plena e livre circulação
D. Cabo ou corda de reboque corretamente conectado
E. Canopy fechado, travado, e verificado
F. Freios de aerodinâmicos fechados e travados
G. Sentido do vento verificado e plano de emergência revisto

Fase I:
Controles 
Lastro

Fase II:
• Cintos
• Vento
• Instrumentos
• Flaps
• Compensadores

Fase III:
• Canopy
• Freios (único para a maioria dos planadores, todos para um Blanik, desde 

que o freio de roda não está na extremidade do curso do freio aerodinâmico)
• Plano de emergência (as três fases mais a velocidade de retorno que 

pode e deve ser pré-informada antes de fechar o canopy)

Lista de verificação antes da decolagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-15. Lista genérica de verificação pré-lançamento. 

Após a limpeza, uma camada de cera ou um selante é 
normalmente aplicada a planadores de tecido, metal e fibra de 
vidro. Ao aplicar cera em planadores de fibra de vidro, 
recomenda-se usar uma cera sem silicone. O silicone adere aos 
poros da fibra de vidro e torna qualquer tipo de reparos 
futuros extremamente difícil. Depois de aplicar qualquer cera, 
use um pano limpo e macio para limpar o excesso de cera e 
polir a área com a mão. Para a limpeza do canopi, deve-se 
tomar cuidado e somente devem ser utilizados produtos de 
limpeza recomendados para o tipo específico de cobertura. 

Pequenos reparos em planadores de fibra de vidro podem ser 
realizados pelo proprietário / piloto. Consulte um especialista 
em fibra de vidro antes de fazer qualquer reparo menor, como 
um arranhão ou um amassado. Sempre use peças e materiais 
aprovados ao realizar esses reparos. Todas as certificações de 
planadores, seja padrão ou experimental, devem ser 
reparadas de acordo com os procedimentos recomendados 
pelo fabricante e 14 CFR parte 43. Os pilotos devem sempre 
consultar o manual específico para qualquer cuidado 
adicional e limpeza do planador. 

Manutenção preventiva 

A manutenção preventiva é limitada aos seguintes trabalhos, 
desde que não envolve operações de montagem complexas. 

Para mais informações sobre manutenção preventiva, 
consulte o Anexo A à Parte 43, grandes alterações, Grandes 
Reparos e Manutenção Preventiva. 

• Remoção, instalação e reparação de pneus do trem de 
pouso 

• Substituição dos amortecedores elásticos do trem de pouso 

• Manutenção dos amortecedores do trem de pouso, 
adicionando óleo, ar ou ambos 

• Serviços de assistência nos rolamentos da roda do trem de 
pouso como limpeza e lubrificação 

• Substituir fiação de segurança ou contra pinos defeituosos 

• Lubrificar itens que não exigem desmontagem além da 
remoção de itens não estruturais 

• Fazendo remendos simples nas telas que não requerem a 
costura de nervuras ou a remoção de partes estruturais ou 
superfícies de comando 

• Reabastecer o fluido hidráulico do reservatório hidráulico 

• Retoque em revestimento decorativo da fuselagem, asas, 
superfícies do grupo de cauda (excluindo superfícies de 
controle balanceadas), carenagens, capotas, trem de 
pouso, interior da nacele quando a remoção ou a 
desmontagem de qualquer estrutura primária ou sistema 
operativo não é necessária 

• Aplicando material de conservação ou de proteção nos 
componentes para os quais nenhuma desmontagem de 
qualquer estrutura primária ou sistema operativo esteja 
envolvido e em que tal revestimento não é proibido ou não 
é contrária às boas práticas 

• Reparação de estofados e mobiliários decorativo da nacele 
quando a reparação não exigir a desmontagem de qualquer 
estrutura primária ou sistema operacional ou interferir 
com um sistema operacional ou afetar a estrutura primária 
do planador 

• Fazer pequenos e simples reparos de carenagens, placas de 
cobertura não estruturais, capotas e pequenas manchas e 
reforços que não mudam o contorno suficiente para 
interferir com o fluxo de ar adequado  

• Substituindo janelas laterais onde o trabalho não interfira 
com a estrutura ou qualquer sistema operativo, tal como 
controles, equipamento elétrico, etc. 

• Substituição dos cintos de segurança 

• Substituição de assentos ou partes de assentos com peças 
de reposição aprovadas para a aeronave não envolvendo a 
desmontagem de qualquer estrutura primária ou sistema 
operacional 

• Solução de problemas e reparação de circuitos da fiação 
das luzes de pouso 

• Substituição de lâmpadas, refletores e luzes de posição e 
luzes de pouso 

• Substituir as rodas onde os cálculos de peso e 
balanceamento não são envolvidos 

• Substituir qualquer carenagem que não exija a remoção da 
hélice ou desconexão dos comandos de voo 

• Substituição ou limpeza das velas de ignição e ajuste de 
ignição e verificação de folga da vela 

 

  



 

• Substituição de qualquer conexão de mangueira, exceto 
ligações hidráulicas 

• Substituir linhas de combustível pré-fabricadas 

• Limpeza ou substituição de combustível e de óleo ou 
elementos filtrantes 

• Substituição e manutenção de baterias 

• Substituir ou ajustar prendedores padrão não 
estruturais relacionados com operações 

 



 
  Procedimentos e 
Manobras de Voo 
 

Capítulo 7 

 
Introdução 

  
Nos primeiros tempos, planadores foram lançados a partir do topo de 
uma colina contra o vento por meio de uma corda elástica. A cauda 
do planador era amarrada, e a corda elástica era presa em um gancho 
no nariz do planador. Em seguida, um grupo de pessoas tomavam as 
extremidades e, quando os sinais eram dados, caminhavam para 
esticar a corda elástica o quanto podiam. Quando a tensão tornava-
se bastante elevada, a amarra da cauda era cortada e o planador dava 
um tiro para frente como se tivesse sido lançado de um estilingue. 

 



Como os planadores ficaram mais pesados e melhores, os 
pilotos começaram a procurar formas melhoradas para 
fazer o lançamento. Não demorou muito para que os 
entusiastas começassem a usar carros para puxar cabos e, 
em seguida, para puxar os planadores por um longo fio ou 
cabo. Mais uma vez, com as melhorias na tecnologia, novos 
equipamentos foram introduzidos como guinchos e 
reboques por meio de avião, tornando-se este o método 
preferido para lançar planadores. 

Este capítulo discute várias técnicas e procedimentos de 
lançamento de um planador juntamente com os 
procedimentos de decolagem, padrões de tráfego, 
manobras e procedimentos de pouso e recuperação. 
Informações adicionais podem ser encontradas no website 
em www.ssa.org e em www.soaringsafety.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-1. Sinais de pré-lançamento por meio de 
reboque. 

 
 
 

Procedimentos para decolagem rebocada 

Sinais 

O lançamento de um planador sem motor requer o uso de 
sinais visuais para a comunicação e coordenação entre o 
planador, avião de reboque, e a equipe de solo. Os sinais de 
solo para lançamento consistem em sinais de pré-
lançamento e sinais em voo. 

Os sinais de pré-lançamento 

Os sinais de pré-lançamento visam facilitar a comunicação 
entre pilotos e equipe de solo no preparo para o 
lançamento. Estes sinais são mostrados na Figura7-1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verifique os controles Abrir Gancho Fechar Gancho Elevar a asa para a 
posição nivelada 

Pegue a folga Aguarde Iniciar decolagem 

Parar a operação imediatamente Libere a corda ou corte a corda agora Parar 

O polegar move-se em círculo 

Braço se move 
lentamente para 

trás e para 
frente em arco 

Braços retos e mantidos firmes 

O braço faz círculos rápidos 

Braços em ondas Passar o braço à frente da garganta 



Sinais em voo 

Sinais visuais permitem que o piloto do reboque e o piloto 
do planador se comuniquem uns com os outros. Os sinais 
são divididos em dois tipos: os do piloto do reboque para o 
piloto do planador e sinais do piloto do planador ao piloto 
do reboque. Estes sinais são mostrados na Figura7-2. 

Procedimentos de Decolagem e Técnicas 

Procedimentos de decolagem para planadores requerem 
uma estreita coordenação entre os membros da equipe de 
lançamento, corredores de asa e pilotos. Tanto o piloto do 
planador como o piloto do reboque devem estar 
familiarizados com os procedimentos de reboque 
apropriados. A decolagem assistida inclui um corredor de 
asa que mantém a asa em uma posição nivelada. Uma 
decolagem não assistida não inclui um corredor de asa ou 
uma equipe de solo. O lançamento não assistido requer 
bons procedimentos e só deve ser tentada por pilotos de 
planadores e de reboque altamente experientes. 
Recomenda-se que todas as decolagens incluam um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-2. Sinais visuais do reboque em voo. 

 
 
 

tripulante extra para verificação do tráfego e assistência 
geral durante a decolagem. 

É muito importante nunca conectar um planador a um 
avião rebocador ou cabo de reboque a menos que o piloto 
esteja a bordo e pronto para o voo. Se o piloto sair do 
planador por qualquer razão, o cabo de reboque deve ser 
desconectado porque alguns engates como um engate 
Tost exige uma leve pressão para o anel de reboque 
realmente abrir. Se nenhuma tensão é aplicada, o anel 
permanece no lugar e conectado.  

Decolagens normais são feitas contra o vento. Antes da 
decolagem, os pilotos do reboque e do planador devem 
chegar a um acordo sobre o plano para o reboque. O 
piloto do planador deve garantir que a equipe de 
lançamento está ciente dos procedimentos de segurança 
relativos ao reboque. Alguns destes itens próprios de 
pista e de procedimentos apropriados, além dos controles 
de configuração do planador (freio aerodinâmico fechado, 
dolly traseiro removido, canopi fechado). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diminuir a velocidade do reboque 

Reboque curve a direita 

Planador puxa a cauda do reboque  
para a direita 

Planador derrapa repetidamente 

Reboque curve a esquerda 

Aumente a velocidade do reboque 

Planador balança as asas repetidamente 

Planador puxa a cauda o reboque  
para a esquerda 

Reboque balança as asas 
Algo está errado com planador.  
Fechar os freios aerodinâmicos. 
(Rebocador oscila o leme.) 

Planador: liberação imediatamente 



Quando a lista de cheque for concluída e tanto o planador 
como o avião rebocador estão prontos para a decolagem, o 
piloto do planador sinaliza a equipe de 
lançamento/corredor de asa para ligar o cabo de reboque 
ao planador. 

Decolagem Normal Assistida  

A conexão da corda deve ser feita de forma deliberada e 
corretamente, e o mecanismo de liberação deve ser 
verificado quanto ao funcionamento adequado. O corredor 
de asa como a equipe de lançamento aplica tensão ao cabo 
de reboque e sinaliza o piloto do planador para ativar a 
liberação. A equipe de lançamento deve verificar se o 
gancho funciona corretamente e sinaliza ao piloto do 
planador. Quando o cabo de reboque for ligado novamente 
a um planador, a equipe de lançamento se reposiciona para 
o lado da asa que está baixa. 

Quando os sinais do piloto do planador for de “pronto para 
a decolagem”, o corredor de asa clareia tanto a área de 
decolagem como a de pouso, e depois sinaliza ao piloto do 
reboque para “eliminar a folga” no cabo de reboque. Uma 
vez que a folga do cabo de reboque foi removida, a equipe 
de lançamento verifica se o piloto do planador está pronto 
para a decolagem. Isto pode ser através de um sinal de 
positivo “polegar para cima” dado pelo piloto do planador. 
A equipe de lançamento faz uma verificação final do 
tráfego padrão e, em seguida, levanta as asas para uma 
posição nivelada. Com as asas niveladas, a equipe de 
lançamento sinaliza ao piloto do reboque para a 
decolagem. Ao mesmo tempo, o piloto do planador sinaliza 
o piloto do reboque através da deflexão do leme para os 
dois lados, informando a equipe de lançamento. Caso um 
rádio seja usado, o piloto do planador avisa o piloto do 
reboque de que ele está pronto para a decolagem, 
confirmando que o “Canopi e os freios de mergulho estão 
fechados e travados.” 

A medida em que o planador acelera, o corredor de asa 
corre ao lado do planador, mantendo o nivelamento da 
asa. Quando o planador alcança a velocidade de 
decolagem, o piloto do planador deve permitir que o 
planador saia do solo e se mantenha atrás da cauda do 
avião rebocador, para acelerar e alcançar a velocidade de 
subida. O piloto do planador deve ser preciso a fim de 
controlar o planador em muito baixa altitude de 2 a 4 pés, 
mais ou menos, dependendo da aeronave envolvida. 
Quaisquer grandes modificações a partir da posição de 
estar diretamente atrás cauda do avião rebocador pode 
levar a um desastre para o piloto do reboque e ao piloto do 
planador. O piloto do planador não deve subir acima da 
cauda do avião rebocador, pois isso pode levar a hélice do 
avião rebocador a tocar na superfície da pista. Desvios 
laterais do planador podem conduzir o avião rebocador 
para fora da pista. O piloto do planador deve manter a 
altitude, aplicando manche a frente, se necessário, 
enquanto o planador está acelerando. Uma vez que o avião 
rebocador decola, ele acelera no efeito solo para a 
velocidade de subida desejada, e, em seguida, a subida 
começa tanto para o planador como para o avião 
rebocador. 

 

Durante a decolagem, enquanto a muito baixa altitude, 
pode ser necessário para manter a pilotagem do planador, 
apenas o uso do leme devido às longas asas da maioria dos 
planadores. As longas asas, combinados com a posição do 
trem de pouso que é muito baixo, tornam os planadores 
propensos a bater nas luzes da pista e de sinalização. 
Manter as asas do planador niveladas é fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-3. Voando sobre o eixo da pista. 

Na maioria das decolagens, o planador alcança velocidade 
para voar antes do avião rebocador. No entanto, se o 
planador está fortemente lastrado, o avião rebocador pode 
ser capaz de alcançar a velocidade de decolagem antes do 
planador. 

Em tal situação, o avião rebocador deve permanecer no 
efeito solo até que o planador esteja fora do solo. A subida 
não deve começar até que a velocidade de subida 
previamente determinada tenha sido alcançada. 

Uma das ocorrências mais perigosas durante o reboque é 
permitir que o planador voe demasiado alto e perca de 
vista o avião rebocador. A tensão sobre o cabo de reboque 
causada pelo planador ao puxar a cauda do avião 
rebocador para cima faz baixar o nariz do rebocador. Se o 
planador continuar a subir, puxando a cauda do avião 
rebocador para cima, o piloto do reboque pode não ser 
capaz de elevar o nariz. Em última análise, o piloto de 
reboque pode ficar sem o controle do profundor. 

  

Caranguejar para o lado do 
vento para acompanhar o 
centro da pista até passar os 
obstáculos e características do 
terreno 

Tr
aj

et
ór

ia
 n

o 
so

lo
 

Vento 



Em alguns sistemas de reboque, a elevada carga de pressão 
sobre o gancho provoca o travamento do gancho, e com 
isso o piloto do reboque pode não ser capaz de liberar o 
cabo do planador. Esta situação pode ser crítica se ocorrer 
em altitudes abaixo de 500 pés acima do nível do solo 
(AGL). Caso haja a perda de vista do avião rebocador, o 
piloto do planador deve liberar o cabo imediatamente. 

Decolagem desassistida 

A decolagem desassistida é basicamente conduzida da 
mesma maneira que uma decolagem normal, mas o 
planador é posicionado (orientado) ligeiramente para fora 
do eixo da pista por cerca de 10-20° com uma asa no solo. 
Se o planador está orientado para a direita, em seguida, a 
asa direita seria posicionada no chão. Se orientado para a 
esquerda, a esquerda estaria posicionada no chão. Quando 
o piloto do planador está pronto para a decolagem, ele 
informa ao piloto do reboque por rádio, que é o método 
preferido, ou sinalizando o piloto de reboque com o 
“pronto para a decolagem” dando sinal por meio de 
movimentos de leme, como na decolagem assistida. A 
medida em que o avião rebocador acelera, a asa no solo 
(asa de fuga) acelera a uma taxa ligeiramente mais rápida, 
uma vez que é puxado num ligeiro arco, permitindo que a 
asa suba rapidamente com pouco arrasto. 

Se o planador está alinhado com o avião rebocador 
durante a decolagem, a asa que está no solo tem uma 
tendência a ser arrastada e um cavalo de pau pode ocorrer 
(ou uma guinada grave). Após as asas estarem niveladas, 
proceder como na configuração normal de decolagem. 

Decolagem com Vento Cruzado 

Procedimentos de decolagem com vento cruzado são uma 
modificação do procedimento de decolagem normal. A 
seguir estão as principais diferenças nas decolagens com 
vento cruzado: 

• O planador tende a aproar o vento enquanto a roda 
principal estiver tocando o chão. Quanto mais forte 
o vento cruzado, maior é a tendência do planador de 
aproar o vento. 

• Depois de decolar, o planador tende a deslizar para 
o lado a favor do vento tendendo ir para fora do 
eixo da pista. Quanto mais forte for o vento 
cruzado, tanto maior será a tendência do planador 
derivar a favor do vento.  

Decolagem Assistida com Vento Cruzado 

Antes da decolagem, o piloto do planador deve coordenar 
com a equipe de lançamento para manter a asa do 
planador contra o vento ligeiramente mais baixa durante 
a corrida de decolagem inicial. Se há um vento cruzado é 
recomendado aplicar aileron completo contra o vento a 
medida em que a corrida de decolagem é iniciada. Esta 
posição de controle deve ser mantida enquanto o planador 
acelera até os ailerons tornarem-se eficazes para manobrar 
o planador em torno do seu eixo longitudinal (rolagem). 
Com o aileron aplicado contra o vento, a decolagem deve 
ser realizada em linha reta com o uso do leme. Esta requer 
a aplicação de pressão no leme a favor do vento, uma vez 
que o planador tende a se alinhar com o vento, enquanto 

no chão. [Figura7-4] A medida em que o planador 
aumenta a velocidade, o vento cruzado torna-se mais em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-4. Correção de vento cruzado para a decolagem. 

vento de proa na condição de vetor; a aplicação completa 
de aileron contra o vento deve ser progressivamente 
reduzida. Na medida em que a pressão no manche fica cada 
vez maior significa que os ailerons estão se tornando mais 
eficazes. Uma vez que o efeito do componente de vento 
cruzado não dissipa completamente, alguma pressão no 
aileron deve ser mantida ao longo da decolagem para 
evitar que o vento cruzado eleve a asa contra o vento. Se a 
asa contra o vento sobe, expondo mais da superfície da asa 
ao vento lateral, uma derrapagem pode resultar, que é 
indicado por uma série de pequenos saltos que ocorrem 
quando o planador tenta voar e, em seguida, retorna de 
volta para a pista. Esta derrapagem de lado impõe cargas 
laterais no trem de pouso. Manter a ponta da asa contra o 
vento ligeiramente mais baixa do que a ponta da asa a 
favor do vento impede que o vento cruzado tenha alguma 
ação por baixo da asa contra o vento e assim levantando-
a. Se a ponta da asa a favor do vento toca no chão, o atrito 
resultante pode causar uma guinada do planador na 
direção da ponta da asa arrastada. Esta guinada poderia 
levar a uma perda de controle direcional e saída da pista. 

Enquanto tocando a pista durante a decolagem, o piloto 
do planador usa o leme para manter o controle direcional 
e alinhamento atrás da aeronave de reboque. Guinadas de 
um lado para outro por trás do avião rebocador devem ser 
evitadas, pois isso afeta a capacidade do piloto do avião 
rebocador em manter o controle. Se controlabilidade do 
planador se tornar difícil, o piloto do planador deve 
desligar e parar o planador na pista restante. Lembre-se, 
como o planador diminui a velocidade, o vento cruzado 
pode causar-lhe um alinhamento com o vento. 

  

Deflexão total do leme do vento para começar a decolagem 
com vento cruzado 
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Asa contra o vento ligeiramente mais baixa do 
que a asa do vento 



Antes do avião rebocador decolar, e depois que o planador 
decola, o piloto do planador deve compensar o vento 
estabelecendo um ângulo de correção do vento e 
permanecer atrás do avião rebocador. Isto é realizado 
através de comandos coordenados para curvar o planador. 
Uma vez que o avião rebocador decola e estabelece um 
ângulo de correção de vento, o piloto do planador 
reposiciona para alinhar atrás do avião rebocador. 

Decolagem Desassistida com Vento Cruzado 

Assim como na decolagem desassistida sem vento, a 
decolagem desassistida com vento cruzado é conduzida de 
forma ligeiramente diferente no que diz respeito ao 
posicionamento da asa e do alinhamento do planador. O 
planador deve ser colocado no lado da pista de onde vem o 
vento; se não for possível, o avião rebocador deve tentar 
manter um ângulo para o lado do vento da melhor forma 
possível para reduzir o componente de vento cruzado para 
o planador. A maioria dos planadores têm um limite de 
vento cruzado de cerca de até 10-12 nós. Consultar os 
manuais de voo/do piloto para obter informações 
específicas para o seu planador. Mais uma vez, o 
lançamento sem ajuda deve ser tentado somente por 
pilotos altamente experientes. 

O planador deve ser colocado contra o vento com a asa do 
lado do vento no solo e o planador angulado com 
aproximadamente 20-30° com o vento. [Figura7-5] Se a 
asa contra o vento se elevar durante a corrida de 
decolagem, o piloto do planador terá uma grande 
dificuldade para nivelar as asas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-5. Ao se posicionar para uma decolagem com 
vento cruzado, o planador deve ser colocado no lado da 
pista que vem o vento. 
 

Uma corrida no solo geralmente resulta em que a asa a 
favor do vento irá ser arrastada pelo chão. Com a asa 
contra o vento no chão durante as fases iniciais da 
decolagem, o piloto do planador terá mais facilidade para 
nivelar as asas no início da decolagem. Como na decolagem 
desassitida, a asa contra o vento ganhará sustentação em 
um ritmo mais rápido do que a asa do vento, ajudando o 
piloto a nivelar as asas. O vento cruzado golpeia a 
fuselagem do planador, que tende a empurrá-lo a favor do 
alinhamento com o vento, tornando-se necessário colocar 
o planador no lado da pista contra o vento. Executar uma 
decolagem com vento cruzado a partir deste ponto depois 
que ambas as asas estão niveladas. 

Erros comuns na decolagens rebocada incluem: 

• Planador com uma configuração inadequada para 
decolagem, 

• Posicionamento inicial inadequado dos controles de 
voo, 

• Alinhamento impróprio do planador (decolagem 
não assistida), 

• O uso impróprio de sinais visuais para lançamento, 

• Falha em manter o alinhamento atrás do avião 
rebocador antes deste decolar, 

• Alinhamento impróprio com o avião rebocador 
depois de decolar, e 

• Subir muito alto após a decolagem causando 
preocupação ao piloto do avião rebocador. 

Subida do rebocador 

Uma vez no ar e subindo, o planador pode voar em uma 
das duas posições de reboque. Alta em relação ao reboque 
onde o planador se posiciona ligeiramente acima da esteira 
de turbulência do avião rebocador. Baixa em relação ao 
reboque onde o planador se posiciona ligeiramente abaixo 
da esteira de turbulência do avião rebocador. [Figura7-6] 
São feitas curvas durante a subida com ângulos de 
inclinação pequenos e o planador na posição alta de 
reboque. Os pilotos são treinados usando essas posições 
para aprender procedimentos coordenados de reboque e 
compreenderem a dinâmica do reboque. Como 
treinamento, os pilotos de planador são aconselhados a 
controlar a posição vertical relativa ao avião rebocador 
usando o horizonte. 

A visada do piloto do planador depende do tipo de avião 
rebocador que está sendo usado. O instrutor, através da 
experiência de voo, pode determinar limites verticais em 
relação ao avião rebocador e descrever as posições. Às 
vezes, o planador pode usar a silhueta das asas do avião 
rebocador no horizonte. Em outro tipo de avião-reboque, 
manter o leme do avião rebocador centrado ao longo da 
fuselagem do avião rebocador assegura que o voo está 
diretamente atrás do avião rebocador em linha reta. 
Qualquer desvio excessivo a partir da posição baixa ou 
alta em relação ao reboque pelo planador, vai requer 
controles adicionais por parte do piloto do reboque, o que 
gera sempre mais arrasto e degrada o desempenho de 
subida durante o reboque.  

20°–30° 
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A esteira de turbulência do avião rebocador desloca-se 
para baixo atrás da aeronave de reboque. As subidas na 
reta são feitas com o planador no nível ou numa posição 
alta do reboque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-6. Subida do reboque. 

O piloto do reboque deve se esforçar para manter uma 
atitude de arfagem e uma potência constante para manter 
a velocidade de subida desejada. O piloto do planador usa 
referências visuais em relação ao avião rebocador para 
manter uma posição lateral e vertical adequada. 

Em um reboque mantendo a reta, o piloto deve posicionar 
o planador acima da esteira de turbulência do avião 
rebocador. Um reboque feito abaixo da esteira oferece ao 
piloto do planador uma melhor visão do avião rebocador e 
provê um reboque aerodinamicamente mais eficiente, 
especialmente durante a subida, uma vez que o avião 
rebocador requer uma deflexão de profundor para cima 
menor devido à força descendente exercida pelo planador. 
No entanto, por causa do risco do cabo de reboque cair 
sobre o planador caso o cabo se quebre ou se for liberado 
pelo avião rebocador, a posição baixa em relação ao 
reboque deve ser utilizada principalmente para reboques 
em voo nivelado, como para um voo de deslocamento. 

Curvas durante as subidas são feitas com ângulos de 
inclinação pequenos na posição alta em relação ao 
reboque. Durante as curvas, o piloto do planador deve 
manter o mesmo ângulo de inclinação do avião rebocador. 
A fim de permanecer na mesma rota de voo do avião 
rebocador, o piloto do planador deve apontar o nariz do 
planador para a ponta da asa do lado de fora da curva do 
avião rebocador. Isso permite que a trajetória do planador 
seja coincidente com a rota de voo do avião rebocador. 
[Figura7-7] 

Se a inclinação do planador é mais acentuada do que a do 
rebocador, o raio de curva do planador será menor que o 
raio de curva do avião rebocador. [Figura7-8]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 7-7. Curvas durante a subida do reboque 

  

Durante uma curva, o 
planador voa a mesma 
trajetória que o reboque 
voou. 

Posição Alta 

Turbulência 

Posição Baixa 
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Figura 7-8. Inclinação do planador é mais acentuada do 
que a de avião rebocador fazendo com que o cabo de 
reboque. Fique folgado 

Se isso ocorrer, a tensão reduzida sobre o cabo de reboque 
faz com que ele folgue durante a curva e permite que a 
velocidade aerodinâmica do planador reduza. Como 
resultado, o planador começa a afundar em relação ao 
avião rebocador. A ação correta é reduzir o ângulo de 
inclinação do planador para que o planador voe o mesmo 
raio de curva que o avião rebocador. Se a ação corretiva 
oportuna não é tomada e o planador desacelera e afunda 
abaixo do avião rebocador, o avião rebocador pode 
rapidamente puxar o cabo de reboque causando uma 
tensão e possivelmente provocar uma falha e/ou causar 
danos estruturais para ambas as aeronaves. Se a inclinação 
do planador for menor do que a do avião rebocador, o raio 
de curva do planador será maior que raio de curva do avião 
rebocador. [Figura7-9] Se isso ocorrer, o aumento da 
tensão no cabo de reboque faz com que o planador acelere 
e suba. A ação correta por parte do piloto quando o 
planador está curvando fora do raio de curva do avião 
rebocador é aumentar o ângulo de inclinação do planador. 
À medida em que o planador se move para trás 
posicionando-se atrás do avião rebocador, o planador irá 
percorrer o mesmo raio da curva do avião rebocador. Se 
uma ação corretiva não for tomada oportunamente, o 
planador acelerará e irá subir acima do avião rebocador, o 
avião rebocador pode perder a eficiência do leme e do 
profundor. Nesta situação, o piloto do planador deve 
liberar o cabo de reboque e manobrar para evitar uma 
colisão com o avião rebocador. 
Erros comuns durante um reboque incluem: 

• Procedimentos inadequados por não manter a 
posição vertical e lateral durante um reboque na 
posição alta ou baixa. 

• Entrada inadvertida na esteira de turbulência do 
avião rebocador. 

• A falha em manter o alinhamento do planador 
durante as curvas do rebocador causando 
problemas para o avião rebocador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7-9. Inclinação muito menor causando, por sua vez, 
uma curva por fora do avião rebocador. 

Desligamento do Rebocador 

Procedimentos padrão de desligamento do reboque 
fornecem benefícios de segurança, tanto para o planador 
como para a aeronave de reboque. Quando o rebocador 
alcança a posição de desligamento, o piloto do planador 
deve clarear a área quanto a outras aeronaves em todas as 
direções, especialmente para a direita. Antes do 
desligamento, o cabo de reboque deve estar sob tensão 
normal para um desligamento normal. Dependendo do 
gancho, alguma tensão é necessária para extrair o anel do 
mesmo. Os complementos do gancho de reboque podem 
precisar de alguma tensão para fazer o mesmo abrir. 
Quando estiver pronto para desligar, o piloto do planador 
puxa o punho de desligamento completamente para 
garantir que o gancho do cabo de reboque está totalmente 
aberto para permitir a liberação do cabo de reboque e deve 
segurar a liberação do gancho na posição aberto até que se 
verifique que o cabo de reboque está livre do planador. 
Geralmente, a liberação do cabo de reboque é sentida 
quando o movimento para a frente começa a desacelerar, 
mas o piloto do planador deve sempre confirmar 
visualmente a liberação do cabo de reboque antes de fazer 
os 90° a direita. [Figura7-10A]  

O planador gira para 
dentro da curva do 
reboque. O planador 
retarda e folga a corda. 

O planador curva para fora da 
curva do reboque. A corda 
aumenta a tensão fazendo o 
planador acelerar e subir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-10. Desligamento do rebocador 

Em seguida, o piloto do planador curva para a direita, 
realizando 90° de curva, mantendo o nível de voo 
afastando-se do rebocador, mantendo a observação do 
mesmo. Como mostrado em Figura7-10B, estes 90° de 
curva promovem a separação máxima entre avião 
rebocador e o planador em um tempo mínimo. Após a 
confirmação de desligamento do planador e 90° de curva 
por parte do avião rebocador, o piloto do reboque que 
curvou a esquerda em relação ao ponto de desligamento, 
alcança o máximo de separação como mostrado na 
Figura7-10C. Uma vez que tenha clareado a área em 
relação ao planador e outras aeronaves, o piloto do 
reboque, em seguida, começa a descida. O piloto do 
reboque deve continuar a observar as ações do planador 
uma vez que o piloto do planador pode ter começado os 
procedimentos para buscar as térmicas, com a 
possibilidade de o piloto do planador perder de vista a 
aeronaves de reboque.  

Erros comuns na liberação do reboque incluem: 

• A falta de tensão normal no cabo de reboque ou de 
folga no cabo de reboque. 

• Falha em clarear a área antes do desligamento. 

• Deixar de fazer uma curva de 90° logo após o 
desligamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desligar nas proximidades de outras aeronaves. 

• Piloto do planador e piloto do reboque perder de 
vista a aeronave um do outro. 

É importante a manutenção dos procedimentos de 
desligamento de forma adequada para garantir a 
separação entre as aeronaves nos casos de perda de vista 
entre elas. É imperativo para o piloto do reboque sair da 
área imediatamente após o desligamento do planador. Se 
o desligamento do planador for em uma térmica, o 
planador deve manter aquela térmica para ganhar 
altitude, enquanto o piloto do reboque tem a capacidade 
de clarear completamente a área do planador antes de 
voltar para o aeroporto. Tanto o piloto do reboque quanto 
o piloto do planador devem estar cientes sobre outros 
planadores perto de áreas de térmica. 

Corda de Reboque Folgada  

A folga é uma redução da tensão no cabo de reboque. Se a 
folga é grande o suficiente, pode complicar o planador ou 
causar danos no planador ou no avião rebocador. 

As seguintes situações podem resultar em uma folga na 
corda: 

• Redução da potência abrupta pelo avião rebocador. 
• Descidas do rebocador  

Desligamento do planador 

O piloto clareia bem e 
depois curva 90° à direita. 

O planador continua afastando, o piloto do 
reboque clareia a esquerda, e curva esquerda. 
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Figure 7-11. Mergulho em relação ao rebocador. 

• O planador curva dentro do raio de curva do avião 
rebocador [Figura 7-8] 

• Correntes de ar ascendentes e descendentes 

• Recuperação abrupta a partir de uma posição de 
canto na caixa de esteira [Figura 7-11] 

Quando o avião rebocador que precede o planador entra 
em uma corrente ascendente, o piloto do planador 
primeiro percebe que o avião rebocador está subindo 
muito mais rápido do que até então. Assim, como o 
planador entra na corrente ascendente, e que ele é mais 
leve e mais eficiente do que o avião rebocador, ele sobe 
mais alto e mais rápido do que o avião rebocador quando 
entrou na mesma corrente ascendente. Como resultado, o 
piloto pica o planador para manter a altitude adequada de 
reboque, mas a velocidade cresce mais rapidamente do que 
o avião rebocador, daí o cabo de reboque folga. O piloto do 
planador deve estar pronto para controlar a razão de 
descida e a aproximação do avião rebocador. 

Procedimentos de recuperação de folga da corda deve ser 
iniciado assim que o piloto do planador se torna consciente 
da situação. O piloto do planador deve tentar voltar ao 
alinhamento com o avião rebocador. No caso em que a 
manobra para reduzir a folga da corda não for suficiente e 
falhar, o uso cuidadoso de spoilers/freios aerodinâmicos 
podem desacelerar o planador e eliminar a folga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-12. Caixa de Turbulência 

Quando o cabo de reboque volta a tencionar, estabilizar 
atrás do reboque e, gradualmente, retome a posição de 
reboque desejada.  

Quando a folga no cabo de reboque é excessiva, ou além da 
capacidade do piloto para se recuperar de forma segura, o 
piloto do planador deve desligar imediatamente do 
reboque. 
Erros comuns a respeito de uma folga do cabo incluem: 

• A falha em tomar uma ação corretiva na 
primeira indicação de uma folga do cabo. 

• Uso de procedimento impróprio para corrigir a 
folga do cabo causando tensão excessiva no cabo 
de reboque, avião-reboque e no planador. 

Caixa de turbulência 

A caixa de turbulência é uma manobra de treinamento e 
de desempenho projetada para demonstrar a capacidade 
de um piloto para manobrar com precisão o planador em 
torno da turbulência dos rebocadores durante o reboque. 
Esta manobra é usada por instrutores de voo para ensinar 
os alunos a encontrar a esteira de turbulência das 
aeronaves de reboque e, então, manobrar com segurança 
ao redor da esteira de turbulência durante o reboque. 
[Figura7-12] 

A caixa de turbulência requer que se voe um padrão 
retangular em torno da esteira de turbulência do avião 
rebocador e não do avião rebocador. Antes da decolagem, 
o piloto do planador deve avisar o piloto do reboque que 
ele está planejando executar a caixa de turbulência. O 
treinamento deve começar fora da área padrão do tráfego 
e nunca numa altitude inferior a 1.000 pés AGL. 

Antes de iniciar a manobra, o planador deve descer através 
da esteira ficando no centro, na posição baixa de reboque 
como um sinal para o piloto do reboque que a manobra 
está prestes a começar. O piloto usa comandos 
coordenados para mover o planador nivelado para um lado 
da esteira e se mantém num canto inferior do retângulo 
momentaneamente com pressão no leme. 

Mantendo a aplicação da pressão no leme iniciar uma 
subida vertical controlada usando pressão no leme para 
manter igual distância da turbulência.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planador, tendo subido muito acima do 
reboque, mergulhar para baixo do reboque, 
induzindo um esticamento da corda. 

Posição elevada normal do reboque Canto superior direito Canto superior esquerdo 

Baixa posição de reboque Canto inferior direito Canto inferior esquerdo 



O piloto mantém as asas niveladas com os ailerons ficando 
paralelas ao avião rebocador. Quando o planador alcançar 
o canto da posição alta, o piloto mantém 
momentaneamente esta posição 

Como a manobra continua, o piloto reduz a pressão no 
leme e usa os controles de voo coordenados para baixar 
ligeiramente a asa para voar ao longo da parte superior da 
caixa. O planador prossegue para o canto oposto fazendo 
uso de aileron e usando a pressão do leme, como 
apropriado. O piloto mantém esta posição 
momentaneamente com a pressão do leme, em seguida 
começa a descida vertical através da aplicação de pressão 
para a frente no manche. Certa pressão no leme é utilizada 
para manter a posição do planador a uma distância igual 
da esteira. 

O piloto mantém as asas niveladas com o uso dos ailerons 
ficando paralelas ao avião rebocador. Quando o planador 
atingir a posição de canto baixa, o piloto mantém 
momentaneamente esta posição. O piloto libera a pressão 
no leme e, usando os controles de voo de forma 
coordenada, inclina ligeiramente o planador para voar ao 
longo do lado inferior da caixa até chegar ao ponto original 
de início da manobra. 

Tendo atingido o centro na posição baixa de reboque, o 
piloto do planador deve manobrar para subir para o centro 
da alta posição de reboque, completando a manobra. 

Erros comuns executando a caixa de turbulência incluem: 

• Realizar um retângulo excessivamente grande ao redor 
da esteira. A Figura 7-12 tem posições exageradas e não 
está em escala. 

• Controle de coordenação inadequado para o 
procedimento. 

• Mudanças de posição abruptas ou rápidas. 

• Permitir ou desenvolver uma folga no cabo desnecessária 
durante as mudanças de posição. 

Procedimentos de Lançamento por guincho 

Quando o lançamento é por meio de guincho, é 
imprescindível a utilização de um reboque que use o 
gancho de centro de gravidade (CG) que tem um recurso 
automático de liberação para trás. Isso protege o planador 
caso o piloto seja incapaz de desligar o cabo de reboque 
durante o lançamento. O fracasso do lançamento por  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-13. Testando o gancho de reboque 

guincho pode fazer com que o planador seja puxado para 
o chão enquanto voa sobre o veículo de lançamento ou 
guincho.  

Uma vez que o desligamento é tão importante neste tipo 
de lançamento, o mesmo deve ser testado antes de cada 
voo. [Figura 7-13] 

Gancho de CG  

Alguns planadores de treinamento e de alto desempenho 
têm apenas um gancho de CG. Ganchos de CG são 
necessários para operações de lançamento a partir do solo. 
Por ser próximo ao centro de gravidade, permite que o 
piloto do planador tenha o controle total do planador sem 
influência indevida da tração no solo. A fixação de um 
cabo de reboque para lançamento a partir do solo no nariz 
tenderia a puxar o planador em direção ao solo e 
sobrecarregaria o estabilizador horizontal e profundor. Por 
outro lado, dependendo do desenho, o gancho no CG pode 
não ter movimento suficiente para liberar totalmente uma 
corda de reboque sob pressão. Se o gancho apenas se mover 
cerca de 90° para baixo, o cabo de reboque pode ficar 
pendurado no gancho do planador até que a pressão seja 
reduzida e a folga permita que o cabo de reboque 
simplesmente caia. O gancho pode estar localizado à frente 
do trem de pouso ou o planador pode utilizar um suporte 
que prende do lado de fora na fuselagem perto do cockpit. 

Se o gancho de CG está no trem de pouso, o recolhimento 
do trem de pouso poderá interferir com o cabo de reboque. 
Mesmo que o planador tenha um gancho de nariz, recolher 
o trem de pouso durante o reboque não é recomendado até 
que a aeronave esteja segura no ar e um retorno imediato 
ou de emergência não será necessário. Deixando o trem 
baixado permite que o piloto do planador tenha mais 
tempo para avaliar as melhores opções de pouso. 

Um gancho de CG, em comparação com um gancho de 
nariz, tem uma decolagem com vento cruzado mais difícil, 
pois o planador pode alinhar contra o vento com mais 
facilidade. Além disso, um gancho de CG faz o planador 
mais suscetível a uma flutuação na decolagem, 
especialmente se o CG está perto do limite traseiro. Isso 
pode representar um grave perigo para o avião rebocador 
durante o reboque. 

Sinais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liberação traseira automática 
- Verifique antes de cada 
lançamento. 

Anel de reboque 



Sinais visuais pré-lançamento (guincho/automóvel) para 
uma operação de lançamento do solo permitem que o 
piloto do planador, o corredor de asa, o oficial de 
segurança, e a tripulação de lançamento possam se 
comunicar em distâncias consideráveis. Ao lançar com um 
automóvel, o planador pode estar a 1.000 pés ou mais de 
distância. Ao lançar com um guincho, o planador pode 
iniciar o lançamento com 4.000 pés ou mais de distância do 
guincho. Devido às grandes distâncias envolvidas, o 
pessoal de lançamento pode utilizar bandeiras coloridas ou 
painéis para melhorar a visibilidade, como mostrado na 
Figura7-14. 

Quando a informação a ser retransmitida através de 
grandes distâncias é complexa, os sinais visuais de pré-
lançamento podem ser melhorados com comunicações de 
voz diretas entre o pessoal responsável. Telefones, rádios 
bidirecionais ou telefones sem fio podem ser usados para a 
comunicação entre as posições, adicionando proteção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-14. Sinais de pré-lançamento para guincho e 
reboque  

 

contra lançamento prematuro e facilitar a abortiva de um 
lançamento se uma condição insegura surgir. O cabo de 
reboque nunca deve ser anexado ao planador até que a 
tripulação esteja a bordo e pronta para o lançamento. 

Sinais de bordo 

Uma vez que os lançamentos do solo são de curta duração, 
os sinais de bordo para lançamentos do solo estão limitados 
a sinais para o operador do guincho ou motorista do 
veículo terrestre para aumentar ou diminuir a velocidade. 
[Figura7-15] 

Velocidades de reboque 

A velocidade adequada para lançamento de reboque é 
fundamental para um lançamento seguro. 

A Figura7-16 compara vários perfis de decolagem que 
resultam quando as velocidades de reboque variam acima 
ou abaixo da velocidade correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verifique os controles Abrir Gancho Fechar Gancho Elevar a asa para a 
posição nivelada 

Reduzir a folga Aguarde Iniciar decolagem 

Parar a operação imediatamente Libere a corda ou corte corda agora Parar 

O polegar move-se em círculo 

Braço se move 
lentamente para 

trás e para 
frente em arco 

Braços retos e mantidos firmes 

O braço faz círculos rápidos 

Braços em ondas Passar o braço à frente da garganta 



 

Figura 7-15. Sinais de bordo usados no lançamento do 
solo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-16. Velocidade de lançamento de reboque do solo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piloto do planador derrapa repetidamente para sinalizar o 
operador terrestre para reduzir a velocidade do reboque. 

Piloto do planador balança as asas para sinalizar o 
operador terrestre para aumentar a velocidade de 
reboque. 

Velocidade de reboque correta: planador sobe a 
altitude com segurança 

Velocidade de reboque muito alta: planador não pode subir para a altura correta, porque ao fazê-lo excederia a velocidade máxima 
permitida para o lançamento terrestre  

Velocidade de reboque muito baixa: planador não pode subir porque não é possível alcançar a margem segura 
acima da velocidade de estol 



Cada planador certificado para operações de lançamento 
do solo tem uma velocidade máxima definidos para este 
tipo de lançamento. Esta velocidade é normalmente a 
mesma para automóvel ou guincho de lançamento. O 
piloto do planador deve voar de modo a ficar igual ou 
inferior a esta velocidade para evitar danos estruturais no 
planador durante o lançamento do solo. 

Lançamento de automóvel 

Hoje lançamentos por automóvel são muito raros. 
Durante os lançamentos do solo com automóveis, o piloto 
do planador e motorista devem ter uma compreensão 
completa das velocidades a serem usadas antes de 
qualquer lançamento. Antes do primeiro lançamento, o 
motorista do veículo e o piloto devem determinar as 
velocidades apropriadas de reboque por veículo, 
considerando a velocidade do vento de superfície, o 
aumento da velocidade do planador durante o lançamento, 
e o gradiente de vento encontrado durante a subida. 
Devem incluir um fator de segurança para evitar exceder 
esta velocidade máxima durante o lançamento de solo. 

Se uma condição de vento lateral estiver presente, o 
planador deve ser posicionado ligeiramente a favor do 
vento na posição de decolagem e angular contra o vento 
para ajudar a eliminar os problemas de controle de 
velocidade até se obter uma que seja suficiente. Devido à 
aceleração lenta do planador durante um lançamento com 
automóvel, o cabo de reboque deve ser colocado 
lateralmente para permitir que o planador obtenha 
velocidade suficiente de controle enquanto aproa o vento. 
[Figura7-17] 

A velocidade de reboque pode ser determinada utilizando 
os seguintes cálculos: 

• Subtrair os ventos de superfície a partir da 
velocidade máxima determinada de reboque para 
lançamento do solo para o planador em particular. 

• Subtraia um adicional de cinco milhas por hora 
(mph) para o aumento de velocidade do ar durante 
a subida. 

• Subtrair o aumento estimado do gradiente vento 
encontrado durante a subida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-17. Procedimentos de lançamento do solo 

 

4.  Subtraia um fator de segurança de 5 mph. 

Velocidade máxima de reboque no solo ........ ....... 75 mph 

1. Ventos de Superfície 10 mph ............................ -10 mph 

2. Aumento de velocidade durante a subida 5 mph   -5 mph 

3. Gradiente estimado de subida vento 5 mph ........ -5 mph 

4. Fator de segurança de 5 mph ............................. -5 mph 

Velocidade do automóvel de reboque .................... 50 mph 

Durante os lançamentos de guincho, o operador do 
guincho aplica toda a potência suave e rapidamente até 
que o planador atinja um ângulo de 30° acima do 
horizonte. Neste ponto, o operador deve começar a reduzir 
a potência até que o planador esteja cerca de 60° acima do 
horizonte onde é necessário aproximadamente 20 por 
cento da potência. Quando o planador atinge o ponto de 
70° acima do horizonte, a potência é reduzida para a 
marcha lenta. O operador do guincho monitora o planador 
continuamente durante a subida para quaisquer sinais de 
aumentar ou diminuir a velocidade do planador. [Figura 
7-18] 

Decolagem e subida com vento cruzado 

As principais diferenças entre os procedimentos para 
decolagem e subida com vento cruzado para os 
procedimentos de decolagem e subida normal são as 
seguintes: 

• Durante a corrida de decolagem, o planador tende a 
alinhar com o vento. 

• Após sair do solo, o planador deriva a favor do vento para 
o lado da pista. 

• Em ventos fortes, há uma maior tendência para o 
planador derivar na direção do vento. 

• Se houver espaço disponível na área de decolagem, o cabo 
de reboque deve ser colocado para fora de uma forma que 
a corrida de decolagem inicial fique ligeiramente contra o 
vento para reduzir o componente de vento cruzado do 
planador. [Figura 7-19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No ar aqui 
Vento 

Pista da grama ou cascalho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-18. Procedimentos de guincho. 

Após a decolagem, o piloto deve estabelecer um ângulo de 
correção de vento para o lado contra o vento da pista para 
evitar a deriva a favor do vento. Isso evita a deriva a favor 
do vento e permite que o planador voe contra o vento da 
pista durante a subida. Quando o cabo de reboque é solto 
no topo da subida, ela tende a voltar para a linha central 
da pista do lançamento, como mostrado na Figura 7-20. 
Isso ajuda a manter o cabo de reboque longe de fios 
próximos, postes, cercas, aeronaves e outros obstáculos ao 
lado da pista de lançamento. Caso o desvio do planador 
para o lado a favor do vento da pista ocorrer, o cabo de 
reboque pode danificar outras aeronaves, luzes da pista, 
cercas próximas, estruturas, obstáculos, etc. 

Lançamento normal em-relação ao vento  

Decolagens normais são feitas contra o vento. Antes do 
lançamento, o piloto do planador, a equipe de terra, e 
operador de equipamento de lançamento devem estar 
familiarizados com os sinais e procedimentos de 
lançamento. Quando as listas de verificação necessárias 
para o equipamento do planador e lançamento tiverem 
sido concluídas e o piloto do planador, a equipe de terra e 
operador de equipamento de lançamento estiverem 
prontos para a decolagem, o piloto do planador deve 
sinalizar a equipe de apoio para ligar o cabo de reboque no 
planador. A conexão deve ser feita de forma deliberada e 
corretamente. O mecanismo de liberação deve ser 
verificado quanto ao funcionamento adequado. Para isso, 
a equipe de apoio deve aplicar tensão ao cabo de reboque 
e sinalizar o piloto do planador para fazer o desligamento. 
A equipe de apoio deve verificar se o desligamento ocorreu 
adequadamente e sinalizar ao piloto do planador. Quando 
o cabo de reboque for ligado ao planador novamente, a 
equipe de apoio assume uma posição na ponta da asa do 
planador que ainda deverá estar baixa. Quando o piloto do 
planador der os sinais de “pronto para a decolagem”, a 
equipe de apoio clareia ambas as áreas, de pouso e 
decolagem. Quando a equipe de apoio tiver assegurado que 
o tráfego foi clareado, a equipe de apoio, sinaliza o 
operador do equipamento de lançamento em seguida para  

 

 

Figura 7-19. ângulo de correção de vento para os 
procedimentos de guincho. 

“eliminar a folga” no cabo de reboque. Uma vez que a 
folga é removida do cabo de reboque, a equipe de apoio 
verifica novamente se o piloto do planador está pronto 
para a decolagem. Em seguida, a equipe de apoio levanta 
as asas para uma posição nivelada, faz uma verificação 
final sobre o tráfego e sinaliza para o operador do 
equipamento de lançamento para iniciar a decolagem. 

ATENÇÃO: Nunca ligar um planador a um avião 
rebocador ou cabo de reboque a menos que o piloto esteja 
a bordo e pronto para o voo. Se o piloto sair do planador 
por qualquer razão, o cabo de reboque deve ser 
desconectado. Pilotos de planadores devem estar 
preparados para uma decolagem a qualquer hora uma vez 
que o cabo de reboque esteja ligado ao planador. 

O comprimento, elasticidade e massa do cabo de reboque 
usado para lançamento do solo têm vários efeitos sobre o 
planador que está sendo lançado. Primeiro, é difícil ou 
impossível impedir que o planador avance no momento em 
que o cabo de reboque é esticado. A elasticidade no cabo 
de reboque faz com que o planador se desloque para a 
frente quando o cabo de reboque está esticado. Por este  
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Figura 7-20. Lançamento do solo com correção de desvio 
de vento cruzado. 

motivo, o cabo de reboque deve ficar com uma pequena 
quantidade de folga antes de iniciar o lançamento. É 
importante para o piloto estar preparado para o 
lançamento antes de dar o sinal de pronto. Se o 
lançamento é iniciado antes do piloto dar o sinal de pronto, 
o piloto do planador deve desligar o cabo de reboque 
prontamente. Nos primeiros segundos do lançamento, o 
piloto do planador deve levar o manche para frente para 
evitar uma flutuação. Durante o lançamento, o piloto do 
planador deve correr sobre a linha central da pista e 
monitorar a velocidade. [Figura 7-21, posição A] 

Quando o planador acelerar e alcançar a velocidade de 
decolagem, o piloto do planador deve facilitar o planador 
a sair do chão.  

 

 

 

O intervalo de tempo entre começar a corrida e decolar 
pode ser tão curto quanto 3 a 5 segundos. Após o início da 
decolagem, o piloto deve suavemente levantar o nariz para 
a atitude de arfagem adequada, observando um aumento 
na velocidade da aeronave. Se o nariz é levantado muito 
cedo ou muito íngreme, a atitude de arfagem é excessiva, 
enquanto o planador ainda está a baixa altitude. Se o cabo 
de reboque quebra ou o mecanismo de lançamento perde 
potência, a recuperação de tal atitude pode ser difícil ou 
impossível. Por outro lado, se o nariz é levantado muito 
lentamente, o planador pode ganhar velocidade excessiva 
e assim exceder a velocidade máxima de reboque para 
lançamento do solo. Uma subida fora dos parâmetros pode 
resultar no planador não atingir a altitude planejada para 
desligamento. Se essa situação ocorrer, o piloto deve fazer 
o desligamento e pousar em frente, evitando todos os 
obstáculos e equipamentos. 

Com o lançamento progredindo, o piloto deve levar o nariz 
para cima gradualmente [Figura 7-21, posição B] 
enquanto monitora a velocidade para garantir que ela é a 
adequada para o lançamento, mas não excedendo a 
velocidade máxima permitida para lançamento do solo. 
Quando o ângulo de arfagem ideal para subida é atingido, 
[Figura 7-21, posição C] o planador deve estar 
aproximadamente a 200 pés AGL. O piloto deve controlar 
a velocidade durante esta fase da subida para garantir que 
a velocidade é suficiente para proporcionar uma margem 
de segurança acima da velocidade de estol, mas abaixo da 
velocidade máxima de lançamento do solo. Se o cabo de 
reboque quebra, ou se o mecanismo de lançamento perde 
potência e não se encontrar a uma altitude igual ou 
superior a esta, o piloto tem altitude suficiente para 
desligar o cabo de reboque e baixar o nariz para uma 
atitude que lhe dê uma velocidade apropriada para a 
aterragem em frente. 

À medida que o planador se aproxima da sua altitude 
máxima [Figura 7-21, posição D], ele começa a nivelar 
acima do guincho de lançamento ou veículo de reboque e a 
reduzir a razão de subida. Nesta fase final do lançamento 
do solo, o cabo de reboque está puxando o planador 
acentuadamente para baixo. O piloto deve delicadamente 
abaixar o nariz do planador para reduzir a tensão no cabo 
de reboque e puxar o punho para a liberação do cabo de 
reboque de duas a três vezes para garantir o desligamento 
da corda de reboque. O piloto sente a liberação do cabo de 
reboque, uma vez que o planador se afasta. O piloto deve 
curvar para confirmar visualmente a queda do cabo de 
reboque. Se apenas uma parte do cabo de reboque é visto 
caindo no chão, é possível que o cabo de reboque esteja 
quebrado e uma parte do cabo de reboque ainda esteja 
conectado ao planador. 

Se ao puxar o punho de desligamento do reboque o mesmo 
falhar em liberar o cabo de reboque, o mecanismo de 
liberação de trás do reboque deve liberar automaticamente 
o cabo de reboque, a medida em que o planador 
ultrapassar o veículo de lançamento ou guincho.  

 

  

Caranguejar em vento cruzado 
durante o reboque por veículo na 
subida a corda deriva para o 
centro da pista após a liberação. 
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Figura 7-21. Perfil de lançamento e decolagem. 200 pés 
AGL 

Procedimentos de subida e desligamento  

O relacionamento entre a atitude de nariz e a velocidade 
aerodinâmica durante o lançamento do solo é uma 
experiência de voo única. Durante um lançamento do solo, 
puxando o manche para trás a velocidade aerodinâmica 
tende a aumentar e, e empurrando o manche para a frente 
tende a reduzir a velocidade. Isto é o oposto de uma relação 
atitude/velocidade. As asas do planador desviam a força 
do veículo de reboque de lançamento para cima, 
permitindo uma subida rápida. Quanto maior o desvio da 
potência de tração horizontal para a potência de elevação 
vertical, mais rápida será a velocidade no ar. Isto é 
verdade se o veículo de reboque for poderoso o suficiente 
para atender às demandas de energia que o planador está 
fazendo no sistema de lançamento.  

Erros comuns no lançamento do solo incluem:  

• Configuração do planador inadequada para a decolagem. 

• Posicionamento inicial inadequado dos controles de voo. 

• O uso impróprio de sinais visuais para lançamento. 

• Procedimento de vento cruzado impróprio. 

• Procedimento de liberação do cabo de reboque 
impróprio. 

• Perfil de subida impróprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-22. Tipos de planadores com self-launching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Velocidade de lançamento superior a máxima. 

• Ação corretiva de atitude para ajuste da velocidade 
deficiente. 

Procedimentos decolagem com self-launching 

Preparação e partida do motor 

O planador com capacidade de self-launching [Figura 7-
22] tem muito mais sistemas do que um planador não 
motorizado, de modo que as inspeções são mais complexas. 
A verificação positiva dos controles é tão crítica como é 
com qualquer aeronave. Ailerons, profundor, leme, 
compensador, flaps e freios aerodinâmicos devem ser 
examinados. Além disso, vários outros sistemas devem ser 
inspecionados e preparados para o voo. Estes incluem o 
sistema de combustível, sistema elétrico, motor, hélice, 
sistema de arrefecimento, e quaisquer mecanismos e 
controles associados com a extensão ou retração do 
sistema de propulsão. Instrumentos, medidores e todos os 
controles do motor e do sistema de propulsão devem ser 
inspecionados para uma operação adequada. 

Após todas as verificações do planador com capacidade de 
self-launching, deve-se clarear a área e ligar o motor de 
acordo com as instruções do fabricante. Uma proteção 
auditiva pode ser necessária quando utilizando motores de 
combustão em planadores com capacidade de self-
launching ou motores para sustentação de planadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lançamento se aproximando da altura máxima - Desligamento iminente D 

A   Partida 

200 feet AGL 
C Ângulo inteiramente estabelecido 

 
Rotação B 



Os itens típicos numa lista de verificação de um planador 
com capacidade de self-launching passam pelo motor de 
arranque e incluem itens como controle de mistura de 
combustível, interruptor da bomba de combustível, 
“priming” do motor, configuração do passo da hélice, 
posição do acelerador, magneto ou configuração do 
interruptor de ignição e ativação do arranque elétrico. 
Após a partida, a pressão do óleo, a temperatura do óleo, 
a carga do alternador/gerador e instrumentos de voo 
devem ser verificados. Se os sistemas do motor e de 
propulsão estão operando dentro dos limites normais, as 
operações de táxi podem começar. Estes tipos de 
planadores, muitas vezes apresentam um motor retrátil 
para redução de arrasto. Após o lançamento, o motor é 
retraído para dentro da fuselagem. 

Erros comuns na preparação e arranque do motor incluem: 

• A não utilização ou uso indevido da lista de verificações. 

• Procedimentos de partida impróprios ou inseguros. 

• Excessivamente altas rotações por minuto (rpm) após a 
partida do motor. 

• Incapacidade de garantir espaço adequado para a hélice.  

Taxi 

Planadores com capacidade de self-launching são 
projetados com uma variedade de sistemas de trem de 
pouso, incluindo triciclo ou configurações do trem de 
pouso na bequilha. Outros tipos de planadores com 
capacidade de self-launching permanecem principalmente 
na roda do trem de pouso principal, no centro da fuselagem 
e dependem de rodas auxiliares ou patins para evitar que 
as pontas das asas entrem em contato com o chão. 

Devido à grande envergadura das asas e a distância em 
relação ao solo na ponta das asas ser baixa, o piloto do 
planador com capacidade de self-launching precisa 
considerar o layout do aeroporto e a configuração das 
pistas. Algumas taxiways e pátios de aeroporto não podem 
acomodar a longa envergadura do planador ou limitar 
manobras. Além disso, o piloto deve considerar a 
capacidade do planador quanto a vento cruzado durante 
as operações de táxi. Taxiando em solo macio requer 
energia adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-23. Painéis de instrumentos do planador Self-
Launching 

Planadores com capacidade de self-launching com rodas 
nas pontas das asas podem perder o controle direcional se 
uma roda de asa afundar. Condutores de ponta de asa 
devem ser brifados para manter as asas niveladas durante 
as operações de táxi com baixa velocidade no solo macio. 

Erros comuns quando taxiando um planador com 
capacidade de self-launching incluem: 

• O uso inadequado de freios. 

• O não cumprimento das sinalizações do aeroporto, sinais 
e autorizações. 

• Taxi muito rápido para as condições. 

• Posicionamento inadequado para as condições de vento. 

• Falha em considerar o tamanho da envergadura para 
manobrar durante a rolagem. 

Verificações pré-decolagem  

O fabricante fornece uma lista de verificação de 
decolagem. Como mostrado na Figura 7-23, a 
complexidade de muitos planadores com capacidade de 
self-launching faz com que uma lista de verificação de 
decolagem escrita seja um item essencial de segurança. 
Itens de pré-decolagem podem incluir a verificação da 
quantidade de combustível, a verificação da pressão do 
combustível, verificação da temperatura do óleo, a 
verificação da pressão do óleo, cheque de motor, 
verificação do acelerador/rpm, configuração do passo da 
hélice, verificação do vácuo. Outros itens que também 
devem ser observados incluem a checagem dos cintos de 
segurança de ombro se estão travados, portas e janelas 
estão fechadas e travadas, canopi fechado e travado, freios 
aerodinâmicos fechados e travados, altímetro ajustado, 
conjunto de comunicação rádio ligado na  frequência para 
informações de tráfego e instrumentos de voo estão 
ajustados para a decolagem. 

Erros comuns na verificação antes da decolagem incluem: 

• O posicionamento inadequado do planador para a 
preparação. 

• A não utilização ou uso indevido do checklist. 

• Verificação imprópria dos controles de voo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A complexidade do planador auto-lançamento exige um painel de instrumento complexo e uma lista de verificação longa de pre-decolagem. 



• Falha em rever os procedimentos de emergência de 
decolagem. 

• Procedimentos indevidos de rádio comunicações. 

Decolagem normal 

Quando a lista de verificação pré-decolagem está 
completa, o piloto deve verificar o tráfego e se preparar 
para a decolagem. Se estiver operando a partir de um 
aeroporto com uma torre de controle operacional, solicitar 
e receber uma autorização do controle de tráfego aéreo 
(ATC) antes do táxi. O piloto deve fazer um cheque final 
quanto a tráfego conflitante, então taxiar para a pista em 
uso e alinhar o planador com a linha central. 

O piloto deve suavemente aplicar plena aceleração e 
começar a corrida de decolagem seguindo a linha central 
da pista e depois proceder a decolagem na velocidade 
recomendada permitindo que o planador acelere ainda no 
efeito solo (IGE) até atingir a velocidade de subida 
apropriada. Se a pista tiver um obstáculo à frente, a 
velocidade a ser empregada é aquela que dá o melhor 
ângulo de subida (Vx) até o obstáculo ser ultrapassado. Se 
não houver nenhum obstáculo, a melhor velocidade é a 
velocidade de subida (Vy) ou a velocidade para o melhor 
resfriamento do motor durante a subida. O piloto deve 
monitorar os sistemas do motor e instrumentos durante a 
subida. Se o planador tem uma limitação de tempo na 
operação em plena aceleração, o acelerador deve ser 
ajustado conforme necessário durante a subida. 

Decolagem com vento cruzado 

A grande envergadura e a baixa altura na ponta da asa do 
planador, típico de self-launching, o torna vulnerável a 
colisões com a sinalização de pista do aeroporto e a luzes 
de taxiway. A decolagem deve ser iniciada com a asa 
contra o vento no chão e com o aileron e leme coordenados 
para a atual situação do vento. Por exemplo, em um vento 
cruzado de direita, o manche deve ser levado para a direita 
e o leme levado para a esquerda. A ação do aileron evita 
que o vento cruzado levante a asa contra o vento, o leme 
minimiza a tendência do planador em alinhar com um 
vento cruzado. Com o aumento da velocidade, o controle 
melhora sua eficácia e o piloto pode diminuir 
gradualmente a amplitude dos controles de voo. O 
planador deve ser retirado do solo na velocidade 
apropriada e acelerar para a velocidade de subida. Durante 
a subida, um ângulo de correção de vento deve ser 
estabelecido de modo a que o planador acompanhe a linha 
central da pista de decolagem. [Figura 7-24] 

Erros comuns na decolagem com vento cruzado incluem: 

• Posicionamento inicial dos controles de voo inadequado. 

• Aplicação de potência imprópria. 

• Remoção da mão do acelerador. 

• Controle direcional deficiente. 

• O uso inadequado dos controles de voo. 

• Atitude de subida inadequada durante a decolagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-24.  Decolagem do planador com vento cruzado  

• Falha em estabelecer e manter atitude de subida 
adequada e a velocidade. 

• Manter um deslizamento na decolagem em vez 
caranguejar para conseguir mais eficiência na subida. 

Procedimentos de subida e desligamento do motor  

Planadores com capacidade de self-launching têm 
limitações no grupo motopropulsor, bem como limitações 
de desempenho. Limitações do grupo motopropulsor 
incluem óleo do motor, temperaturas, limites de rpm 
dentre outras limitações do motor/aeronaves que se 
encontram listados nos manuais. 

  

Decolagem 

Caranguejar para o lado do vento para permanecer na linha central da pista 
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Os manuais fornecem informações úteis sobre 
configurações de potência recomendadas e velocidade para 
o melhor ângulo de subida, melhor razão de subida, o 
melhor arrefecimento do motor durante a subida e 
desempenho de cruzeiro durante o voo com motor 
acionado. Se a operação em aceleração máxima tiver 
tempo limitado para reduzir o desgaste do motor, o 
manual descreve os procedimentos operacionais 
recomendados. O desempenho da aeronave inclui limites 
de peso e do lastro, restrições mínimas e máximas de peso 
no assento dianteiro, máxima velocidade permitida com o 
motor estendido, da velocidade máxima para estender ou 
recolher o motor, faixa de velocidade para operação, faixa 
de velocidade para operação do freio aerodinâmico, 
velocidade de manobra, as limitações de velocidade em 
turbulência e a velocidade que nunca deve ser excedida. 

O motor aquece-se consideravelmente durante a 
decolagem e a subida, por isso a má gestão do sistema de 
arrefecimento pode levar a temperaturas perigosamente 
elevadas em um curto período de tempo. Um motor 
superaquecido não pode fornecer energia total, o que 
significa que o desempenho de subida será reduzido. 
Superaquecimento prolongado pode causar um incêndio a 
bordo. Para minimizar a probabilidade de danos no motor 
ou fogo, é necessário controlar cuidadosamente a 
temperatura do motor durante as operações em alta 
potência, observando limitações de funcionamento do 
motor descritos no manual. 

Muitos planadores com capacidade de self-launching tem 
uma limitação de tempo na operação em plena potência 
para evitar o superaquecimento e o desgaste prematuro do 
motor. Se o planador é equipado com tomadas de ar para 
refrigeração, tenha a certeza de que estas tomadas estão 
configuradas corretamente para operações de alta 
potência. Em alguns planadores operando a plena 
potência com tomadas de ar fechadas, pode resultar em 
superaquecimento e danos ao motor em menos de 2 
minutos. Se as temperaturas do motor estão elevadas, 
seguir os procedimentos descritos no manual. 
Tipicamente, estes requerem potência reduzida com 
velocidade mais elevada para aumentar o arrefecimento do 
motor. Instruções sobre a tomada de ar podem ser 
fornecida também. Se estas medidas forem ineficazes na 
redução das altas temperaturas, a ação mais segura pode 
ser desligar o motor e fazer um pouso de precaução. Uma 
aterragem segura em uma pista é sempre melhor do que 
fogo em voo. 

Trabalhar dentro dos limites de um determinado planador 
com capacidade de self-launching pode ser muito sutil e 
pode incluir uma velocidade mínima de controle com 
potência, velocidade mínima de controle sem potência, e 
outras limitações descritas no manual. Planadores desta 
natureza tem muitas configurações. Aqueles com um 
motor e/ou de hélice retrátil montado na parte superior, 
tem uma linha de impulso que é bastante distante do eixo 
longitudinal da asa. O resultado é que mudanças 
significativas de configurações de potência tendem a 
causar mudanças de atitude substanciais. Por exemplo, 
ajuste de potência completo nestes planadores 

introduz um movimento de nariz para baixo, porque a 
linha de empuxo do motor é acima do eixo longitudinal do 
planador. Para contrariar este momento de picada, o 
piloto deve movimentar o manche para trás. Se a potência 
for rapidamente reduzida de máxima para mínima, 
mantendo uma força no manche para cima, o planador 
tende a cabrar com esta redução de potência. Este 
momento de cabrada pode ser vigoroso o suficiente para 
induzir a um estol da aeronave. A boa gestão e 
coordenação de controle de potência e de voo é o 
procedimento mais seguro sob estas condições. 

Durante a subida, o piloto deve manter uma atitude de 
nariz que resulte em subir na velocidade desejada, 
ajustando o compensador de profundor conforme 
necessário. Como já foi dito anteriormente, a subida de 
planadores com capacidade de self-launching são melhor 
geridas com movimentos de controle suaves; quando as 
mudanças de potência são necessárias, fazer ajustes de 
aceleração de forma suave e gradual. 

Ao subir com potência, a maioria dos planadores exibem 
uma tendência de curvar para a esquerda ou direita 
(dependendo se a hélice está girando no sentido horário ou 
anti-horário) devido ao fator-P. Fator-P é causado pela 
distribuição irregular da pressão causada pela diferença no 
ângulo de ataque (AOA) da lâmina ascendente da hélice e 
a lâmina descendente da hélice. Usar o leme para 
neutralizar o fator-P durante as subidas com potência. 
[Figura 7-25] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7-25. Fator - P 

Curvas são realizadas com um pequeno ângulo de 
inclinação porque as inclinações íngremes resultam numa 
razão muito reduzida de subida. Tal como acontece com 
todas as curvas, coordenando adequadamente aileron e 
leme resulta em um voo mais eficiente e uma subida numa 
razão mais rápida. O piloto deve analisar quanto a outros 
tráfegos de aeronaves antes de fazer qualquer curva. Os 
procedimentos de desligamento do motor estão 
detalhadamente descritos nos manuais. Um guia para os 
procedimentos de desligamento do motor é descrito 
abaixo, mas o manual é a fonte autorizada para qualquer 
planador. 

  

A seta vermelha representa o Fator-P, onde a pá da 
hélice que desce em uma volta tem um maior ângulo de 
ataque do que a lâmina de hélice oposta, resultando em 
mais pressão sobre a lâmina direita do que na lâmina 
esquerda. Sem a aplicação do leme, o piloto do 
planador tende a virar à esquerda durante uma subida. 

Fator-P: efeitos do impulso da hélice em uma subida 



Motores atingem altas temperaturas de funcionamento 
durante as operações em alta potência prolongada. Para 
reduzir ou eliminar o choque de arrefecimento causado por 
uma redução súbita do ajuste de potência do motor, 
reduza a potência lentamente. O choque de arrefecimento 
ocorre geralmente nos componentes de fora do motor uma 
vez que o arrefecimento é muito mais rápido do que nas 
partes que estão no interior do motor e que não estão 
diretamente expostas ao fluxo de ar de arrefecimento. Este 
choque de arrefecimento permite que as partes externas 
esfriem mais rapidamente e encolham mais do que os 
componentes internos resultando no desgaste de peças, 
tais como pistões e válvulas. 

Para reduzir a possibilidade de incêndio a bordo, o 
fabricante fornece procedimentos de esfriamento do motor 
para reduzir as temperaturas do sistema antes de desligar. 
Reduzir o ajuste de aceleração permitindo que o motor 
comece a arrefecer gradualmente. O manual também pode 
instruir o piloto para ajustar o passo da hélice neste 
momento. Baixar o nariz pode proporcionar um fluxo de 
ar mais rápido para o sistema de arrefecimento do motor. 
Vários minutos de potência reduzida e maior fluxo de ar 
de arrefecimento é o suficiente para permitir que o motor 
seja desligado. 

Se o motor é retrátil, o tempo adicional após a parada do 
motor pode ser necessário para reduzir a temperatura do 
motor para limites aceitáveis antes de recolher e alojar o 
motor na fuselagem. Consulte o manual para mais 
detalhes. [Figura 7-22] 

Planadores com capacidade de self-launching com motor 
retrátil são aerodinamicamente mais eficientes quando o 
motor está alojado, mas produz uma alta resistência 
quando o motor é estendido e não fornece empuxo. Alojar 
o motor é fundamental para o voo eficiente. Antes de 
alojar o motor, a hélice tem de ser alinhada com o eixo 
longitudinal do planador para que as pás da hélice não 
interfiram com as portas do compartimento de motor. 

Como a instalação do motor/hélice nesses planadores é 
atrás da cabeça do piloto, estes planadores geralmente têm 
um espelho, que permite ao piloto executar uma 
verificação visual do alinhamento hélice antes de alojar o 
motor/hélice. Instruções detalhadas para alojar o motor e 
a hélice são encontrados no manual do planador em 
particular. Se ocorrer uma avaria durante o desligamento 
do motor ou no seu alojamento, o piloto não pode contar 
com a possibilidade de dar uma nova partida no motor. O 
piloto deve procurar uma área de pouso dentro da 
distância de planeio sem motor em antecipação a esta 
eventualidade. 

Alguns planadores usam uma instalação do motor/hélice 
montado no nariz, o que se assemelha a uma instalação 
típica encontrada em aviões monomotores. Nestes 
planadores, o procedimento de desligamento geralmente 
consiste em operar o motor por um curto período de tempo 
com a potência reduzida para resfriar o motor até a 
temperatura de desligamento ficar aceitável. Depois de 
desligar o motor, as tomadas de ar (se instalado) devem ser  

fechadas para reduzir o arrasto e aumentar a eficiência de 
planeio. O fabricante pode recomendar um intervalo de 
tempo entre a parada do motor e o fechamento da tomada 
de ar para evitar o desenvolvimento de temperaturas 
excessivas no compartimento do motor alojado, estando 
devidamente resfriado. Estas temperaturas não podem ser 
nocivas para o próprio motor, mas podem degradar as 
estruturas em torno do mesmo, tais como suportes do 
motor ou componentes elétricos instalados. O excesso de 
calor do motor pode causar vapor de combustível e 
possível mal-estar do piloto. 

Se o passo da pá da hélice pode ser controlado pelo piloto, 
enquanto em voo, a hélice é geralmente definida como 
passo máximo. Algumas instalações têm um sistema de 
embandeiramento da hélice que reduz o arrasto da hélice 
ao mínimo para uso durante o voo sem motor. Alguns 
planadores exigem que o piloto defina que o passo da hélice 
seja máximo antes do desligamento do motor. Outros 
planadores exigem que o piloto desligue o motor em 
primeiro lugar e, em seguida, ajuste o passo das pás da 
hélice para passo máximo ou o ajuste para uma posição de 
embandeiramento. Como sempre, os pilotos devem seguir 
os procedimentos de desligamento recomendados em seu 
manual. 

Erros comuns durante os procedimentos de subida e 
desligamento do motor incluem: 

• Falha em seguir os procedimentos recomendados pelo 
fabricante para desligamento do motor, embandeiramento 
e recolhimento (se aplicável). 

• Falha em manter o controle da aeronave de forma 
positiva durante a execução dos procedimentos de 
desligamento do motor. 

• Falha em seguir os procedimentos adequados de extensão 
do motor e partida. 

Aterrissagem 

Se o planador vai pousar com potência do motor, o piloto 
deve realizar os procedimentos de partida do motor a uma 
altitude que permita tempo suficiente para reconfigurar. 
O piloto deve seguir as recomendações da lista de 
verificação do fabricante para o arranque do motor. Uma 
vez que o motor é ligado, o piloto deve dar tempo para que 
ele se aqueça. Após o arranque do motor, o piloto deve 
garantir que todos os sistemas necessários para o pouso 
estão operacionais, tais como o sistema elétrico e trem de 
pouso.  

Cuidado: Siga os procedimentos de extensão do motor e 
sua partida conforme recomendado pelo fabricante ou 
uma perda de consciência situacional pode resultar em 
tentar um pouso com o planador em uma configuração de 
alto arrasto. O piloto de um planador deve planejar para 
uma eventual falha para dar partida no motor e não 
dispuser de potência e ainda ter um coeficiente de arrasto 
muito maior. Se o motor não der a partida e não retrair, o 
piloto do planador deve buscar uma área de pouso 
alternativa disponível devido a uma perfromance 
disponível reduzida e com uma configuração de arrasto 
superior.  



O piloto deve voar o padrão de tráfego para pousar contra 
o vento e planejar a rota de aproximação para evitar todos 
os obstáculos. A área de destino deve ser de comprimento 
suficiente para permitir a aterragem e saída da pista 
dentro das limitações do planador. O piloto também deve 
levar em consideração todas as condições de vento lateral 
e de superfície para a aterragem. Depois da aterragem, o 
piloto deve manter o controle de direção e reduzir a 
velocidade do planador para livrar a área de pouso. A lista 
de verificação pós-pouso deve ser concluída quando for o 
caso. 

Erros comuns durante o pouso incluem: 

• Julgamento inadequado da trajetória de aproximação. 

• O uso inadequado de flaps, spoilers e/ou de freios 
aerodinâmicos. 

• Velocidade de pouso e aproximação imprópria. 

• Correção de vento cruzado imprópria. 

• Técnica inadequada durante o arredondamento e pouso. 

• Controle direcional inadequado após o pouso. 

• O uso inadequado de freios. 

• A não utilização da lista de verificação apropriada. 

• A não utilização de procedimentos de comunicação de 
rádio adequados. 

Operações e Padrões de Tráfego 

O piloto deve estar familiarizado com o padrão de tráfego 
para aproximação e pouso de uma pista ou aeroporto 
porque a aproximação realmente começa a uma certa 
distância. Operadores aeroportuários devem cumprir os 
procedimentos da (FAA) recomendados e estabelecidos 
nas Circulares (CC), no Manual de Informações 
Aeronáuticas (AIM), e regulamentos da FAA atualizados 
para operar no espaço aéreo dos Estados Unidos. Se a 
operação do planador é realizada em outros países, os 
regulamentos aéreos para esses países é o aplicável. Estas 
publicações também servem como boas referências para 
garantir operações de planador seguras. 

Os pilotos precisam determinar um ponto de referência 
visual adequado como um ponto inicial (IP) para começar 
a aproximação para cada área de pouso. O IP pode ser 
localizado sobre o centro da pista/aeroporto ou em um 
local remoto perto do padrão de tráfego. Como mostrado 
em Figura 7-26, a sequência de uma aproximação normal 
é sobre o IP para a perna do vento, perna base, 
aproximação final, arredondamento, pouso, frenagem e 
parada. Algumas pistas e aeroportos estabelecem 
procedimentos que devem ser seguidos na realização de 
operações de voo dentro e fora do seu campo de pouso. É 
uma boa prática para o piloto rever procedimentos de 
aproximação e saída existentes, de modo a sempre seguir 
os procedimentos de segurança estabelecidos. Esteja ciente 
de que a compensação de ventos muitas vezes requer 
modificar o padrão de tráfego para manter um ângulo de 
aproximação seguro. 

Determinar o IP vem com uma boa formação e 
experiência. O IP deve ser usado apenas como um ponto 
de referência visual para posicionamento adequado para o 
padrão de tráfego. Não contar com estes pontos visuais, 
pois quando for pousar em uma pista/aeroporto diferente 
esses pontos vão mudar. Os pilotos devem desenvolver 
suas próprias referências, altitude e distâncias com base 
nas condições atuais. Use um alinhamento adequado para 
os ventos e sempre considere outros fatores ambientais. 
Voar um padrão de tráfego de planador é basicamente o 
mesmo que um padrão de uma aeronave. No entanto, o 
piloto do planador deve considerar outros fatores 
ambientais que afetam o pouso. 

Uma vez sobre o IP, o piloto voa ao longo da perna do 
vento padrão para realizar o pouso planejado. O piloto 
deve planejar estar sobre o IP a uma altitude de 800 a 1000 
pés AGL ou como recomendado pelos procedimentos 
operacionais dos campos locais. Durante este tempo, é 
importante olhar para outras aeronaves e, se instalado, 
ouvir o rádio para observar outras aeronaves nas 
imediações da pista/aeroporto. Pilotos de planador devem 
planejar fazer qualquer chamada de rádio no início do 
tráfego, de modo que o piloto possa se concentrar na tarefa 
de pouso sem se distrair. Pilotos de planadores devem estar 
cientes de outras atividades ocorrendo na pista/aeroporto, 
e é importante que eles estejam familiarizados com as boas 
práticas operacionais. Os pilotos novos em uma 
pista/aeroporto devem fazer uma verificação completa 
antes de conduzir qualquer voo. 

Os pilotos devem completar a lista de verificação de pouso 
antes da perna do vento. Uma boa lista de pouso é 
conhecida como FUSTALL. Esta lista pode ser modificada 
conforme necessário para qualquer planador. 

• F - Flaps ajustados (se aplicável) 

• Undercarriage – trem de pouso em baixo e travado (se 
aplicável) 

• Speed - velocidade normal para aproximação 
estabelecida (como recomendado pelo manual) 

• Trim – compensador ajustado 

• Air brake - freios (spoilers / freios aerodinâmicos) quanto 
ao funcionamento correto - checado 

• Landing área - observar o vento, outras aeronaves e 
pessoal 

• Land the glider - pousar o planador 

Aproximação normal e pouso  

Antes de entrar na perna do vento e realizar o checklist 
para pouso, concentrar-se em julgar o ângulo de 
aproximação, distância da área de pouso, e checar quanto 
a outras aeronaves enquanto monitora a velocidade de 
aproximação. A velocidade normal de aproximação deve 
ser tal qual como recomendado no manual, pois é a 
velocidade com condições ideais de voo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-26. Padrão de tráfego 

Curvas médias podem ser usadas no tráfego padrão, mas 
não exceder o ângulo de inclinação de em mais de 45°. A 
aproximação deve ser feita usando spoilers/freios 
aerodinâmicos como necessário para dissipar o excesso de 
altitude. Use o profundor para manter a velocidade de 
aproximação recomendada pelo fabricante. Se nenhuma 
velocidade de aproximação é recomendada pelo 
fabricante, utilizar 1,5 da Vso. Estabelecer uma entrada 
padrão adequada e uma velocidade normal de 
aproximação, é a base para uma boa final para o pouso. 
Durante a entrada no tráfego padrão, os pilotos precisam 
garantir que o planador está compensado e manter o 
barbante alinhado em todos os momentos durante as 
curvas ao manobrar no tráfego. 

Ventos fortes, vento de cauda, ou altas razões de 
afundamento são encontrados durante o tráfego e exigem 
do piloto que modifique a perna padrão (a favor do vento, 
base ou final) e para ajustar a velocidade de aproximação, 
conforme apropriado. Recomenda-se que metade do fator 
de rajada seja adicionado à velocidade normal de 
aproximação para compensar as rajadas de vento e 
descendentes. Um vento de cauda forte ou vento contrário 
requer um respectivo encurtamento ou alongamento da 
perna com o vento. Um encontro inesperado com uma 
descendente com alta razão pode exigir do piloto dirigir-se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para a área de pouso mais cedo do que o normal. O piloto 
não deve realizar um giro de 360°, uma vez estabilizado na 
perna do vento. 

Durante todo o tráfego, o piloto deve estar 
constantemente ciente da velocidade de aproximação e 
planejar com antecedência, mantendo o planador 
compensado e o barbante alinhado. 

Quando a uma distância apropriada do IP, o piloto deve 
manobrar o planador para entrar na perna do vento. A 
distância para um padrão normal da perna do vento para 
a área de pouso deve ser de aproximadamente de um 
quarto a metade de uma milha (400 a 800m). Claro, isso 
depende das condições atuais e do tipo de planador. Isso 
varia em diferentes locais. Na perna do vento, o planador 
deve descer para chegar no través do ponto de pouso a uma 
altitude entre 500 e 600 pés AGL. Na perna do vento, a 
velocidade no solo é maior se um vento de cauda está 
presente. O piloto deve usar os spoilers/freios 
aerodinâmicos como necessário para chegar a esta 
altitude. O piloto também deve monitorar a posição do 
planador com referência à área de toque. Se o vento 
empurra o planador para longe ou em direção a área de 
pouso, o piloto deve controlar a deriva através do 
estabelecimento de um ângulo de correção do vento.   

Ponto de toque 

Perna do vento 

Pe
rn

a 
ba

se
 

Aproximação final 

Entra
da 

Ponto inicial (PI) 

Perna Base  Perna do vento Aproximação final 

Entrada 

Ponto de toque 

Fatores que determinam o ponto de curva para a 
perna base: relação de planeio, componentes de 
vento e velocidade. 

Ponto inicial 
(PI) 
45 ° 



Não fazer isso irá afetar o ponto onde a perna base deve 
ser iniciada. 

A perna base não deve ser iniciada depois do que quando 
o ponto de toque está aproximadamente a 45° sobre o 
ombro do piloto quando olhando para trás para a área de 
pouso, sob uma condição sem vento. Planadores mais 
recentes, com maior razão de planeio e mais rápidos podem 
precisar de estender um pouco a perna do vento, enquanto 
que na proporção contrária, planadores mais lentos podem 
precisa curvar para a perna base muito mais cedo. Cada 
piloto de planador deve determinar as condições de 
aterragem e configurar o planador para esse pouso sob 
essas condições. Glissadas e dispositivos de arrasto podem 
dissipar o excesso de altitude, mas nada em um planador 
pode compensar altitude insuficiente para planar até a 
área de pouso. Tomar como base que a altitude não deve 
ser inferior a cerca de 500 pés AGL. 

Uma vez estabilizado na perna base, o piloto deve verificar 
a área da aproximação final prolongada para detectar 
qualquer aeronave que poderia estar numa final longa 
para a pista de pouso em uso. Se um rádio está instalado 
no planador, este seria um bom momento para transmitir 
a sua posição em relação a final. A curva para a perna base 
deve ser oportuna o suficiente para manter o ponto da 
zona de toque com um planeio tranquilo. O piloto deve 
ajustar a sua curva para corrigir a deriva do vento 
encontrado na perna base e, se necessário, fazer curvas de 
correção para garantir a manutenção de um ângulo de 
planeio adequado para a área de pouso. O piloto deve 
também ajustar os freios aerodinâmicos, como necessário, 
para posicionar o planador no ângulo de planeio desejado. 

NOTA: Os novos pilotos devem aprender a procurar 
adequadamente uma outra aeronave que esteja operando 
no tráfego. 

A curva para a aproximação final não deve exceder uma 
inclinação de 45° e o planador deve estar no ângulo de 
ataque apropriado para iniciar a descida. O piloto deve 
assegurar que o barbante está alinhado. Complete a sua 
curva para a final para alinhar com a linha central da área 
de toque. O piloto deve ajustar os spoilers/freios 
aerodinâmicos, conforme necessário, para fazer o ângulo 
de aproximação desejado para o ponto escolhido e 
estabelecer uma aproximação estabilizada na velocidade 
de pouso recomendada. 

A aproximação estabilizada é quando o planador está no 
traçado/ângulo desejados com spoilers/freios 
aerodinâmicos abertos/estendidos, na velocidade de 
aproximação recomendada para as condições atuais 
(ventos, rajada, afundamento, etc.) e capaz de fazer o 
pouso no local pretendido. A aproximação estabilizada 
deve ser estabelecida não inferior a 100 pés AGL.  

A aproximação final com spoilers/freios aerodinâmicos 
estendidos/abertos aproximadamente até a metade é o 
ideal para a maioria dos planadores.  

 

Evite usar spoilers/freios aerodinâmicos completos porque 
esse uso provoca uma razão de descida maior e aumento da 
velocidade de estol. 

Pequenos ajustes nos spoilers/freios aerodinâmicos podem 
ser necessários para assegurar o controle do planeio 
apropriado. Evite bombear os spoilers/freios 
aerodinâmicos de totalmente abertos para totalmente 
fechados. Sob algumas condições, os spoilers/freios 
aerodinâmicos podem ter de ser fechados rapidamente 
para corrigir o planeio. O ponto objetivo deve ser 
selecionado antes do ponto de pouso para acomodar o 
efeito solo. O piloto pode arredondar o planador cerca de 
três a cinco pés AGL. O planador pode flutuar uma certa 
distância até tocar o solo. Se um excesso de velocidade é 
utilizado, o planador flutua uma distância considerável. 
Evite usar esta técnica, uma vez que utiliza uma grande 
quantidade da área de pouso. Não tente forçar o planador 
para o chão a velocidades excessivas. Isto pode apresentar 
oscilações como Porpoising e perda de controle. 

Quando dentro de três a cinco pés da superfície de pouso, 
começar o arredondamento com um suave movimento de 
manche. À medida que a velocidade diminui, o piloto 
mantém o planador em uma atitude nivelada ou de cauda 
baixa para pousar na velocidade mais baixa possível para 
as condições existentes, enquanto o planador ainda está 
sob controle aerodinâmico. 

Os pilotos devem evitar levar o planador para o chão 
enquanto tiver condições para manter o arredondamento. 
Este tipo de pouso coloca cargas excessivas no trem de 
pouso e nas asas. O piloto deve manter o planador voando 
o máximo possível, mas garantindo que o pouso se dará na 
roda principal conforme indicado no manual. Em alguns 
planadores, o piloto pode aumentar ligeiramente a atitude 
de cabrada com vistas a dissipar tanta energia quanto 
possível antes do impacto. O piloto deve garantir que o 
planador faça o pouso com uma atitude de nariz alto, mas 
não alto o suficiente para pousar a cauda em primeiro 
lugar. Um bom pouso de planador na maioria dos 
planadores é feito na roda principal e em seguida na roda 
de cauda, ou patim. A roda principal é projetada para 
suportar o choque dos pousos, mas a roda de cauda não é. 
Em alguns casos, pode-se reforçar pontos na estrutura em 
frente a empenagem pois é o ponto mais fraco e pode 
apresentar falhas em primeiro lugar. Os pilotos devem 
sempre seguir as recomendações do fabricante. 

Depois do pouso, o piloto deve concentrar-se em manter a 
linha reta ao longo da linha central da área de pouso, 
mantendo o manche todo para trás e as asas do planador 
niveladas. Se for detectado um obstáculo (possível em um 
pouso fora de pista), uma curva coordenada no terreno 
será necessária para evitar o obstáculo. Certifique-se de 
que uma asa não irá entrar em contato com o solo até que 
o planador esteja em uma velocidade mais baixa ou 
parado. 

  



Pouso com ventos fortes de rajadas ou condições de 
turbulência podem exigir maior velocidade de 
aproximação para melhorar a capacidade de controle e 
proporcionar uma margem segura acima da velocidade de 
estol. Como regra geral, os pilotos adicionam a metade do 
valor da rajada notificada na velocidade de uma 
aproximação normal recomendada. Este aumento da 
velocidade de aproximação proporciona uma margem de 
segurança e dá melhor penetração no vento de proa na 
aproximação final. 

Pousando com vento cruzado 

Pousos com vento cruzado requerem um carangueja-
mento, ou uma glissada, para corrigir os efeitos do vento 
na aproximação final. Além disso, o piloto deve pousar o 
planador sem colocar qualquer carga lateral desnecessária 
sobre o trem de pouso. 

O método de caranguejamento requer que o piloto aponte 
o nariz do planador para o vento e voe numa reta ao longo 
da trajetória desejada no solo. Quanto mais forte o vento, 
maior o ângulo de caranguejamento deverá ser. O 
planador estará em voo coordenado e voando sobre a linha 
central da área de pouso pretendida. [Figura 7-27A] Antes 
de arredondar, o piloto deve estar preparado para alinhar 
o planador com a direção de pouso. [Figura 7-27B] O 
piloto deve usar o leme para alinhar o planador antes do 
pouso e mover os ailerons contra o vento para controlar a 
deriva lateral causada pelo vento cruzado. 

No método de glissada, o piloto usa leme e ailerons para 
glissar o planador para o lado do vento para evitar a deriva 
pelo vento na área de toque. A desvantagem do método de 
glissar é que a velocidade de afundamento do planador 
aumenta, obrigando o piloto a ajustar o spoiler/freios 
aerodinâmicos, como necessário, para compensar esta 
velocidade de afundamento adicional. Pilotos de planador 
devem estar prontos para aplicar os freios para evitar 
ultrapassar os limites da pista ou área de pouso com a 
consequente perda de controle. A glissada não deve ser 
estabelecida em altura inferior a 100 pés para garantir uma 
aproximação estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-27. Usando o método de caranguejamento para 
acompanhar a linha central da área de aterragem (A). 
Controlando a deriva lateral ajustando o planador para o 
vento antes da aterragem (B). 

 

O método de seleção do piloto, se glissada ou 
caranguejamento para o pouso com vento cruzado, é uma 
preferência pessoal e/ou relacionada com o tamanho do 
planador e sua envergadura. A ação importante é 
estabilizar a aproximação final suficientemente cedo para 
manter um ângulo de aproximação constante e a 
velocidade para chegar ao ponto de pouso selecionado.  

Erros comuns durante a aproximação e aterragem 
incluem: 

• Controle de trajetória imprópria. 

• O uso inadequado de flaps, spoilers/freios aerodinâmicos. 

• Controle de velocidade inadequado. 

• Estabilização imprópria da aproximação. 

• Correção imprópria para vento cruzado. 

• Procedimento impróprio para o pouso/toque. 

• Controle direcional inadequado durante/após o pouso. 

• O uso inadequado dos freios das rodas. 

Glissadas 

Glissada é uma descida com uma asa abaixada. Pode ser 
usado para qualquer um dos dois propósitos ou ambos 
combinados. Uma glissada pode ser usada para aumentar 
a razão de afundamento sem aumentar a velocidade, como 
seria o caso se os spoilers/freios aerodinâmicos estivessem 
inoperantes, ou para livrar um obstáculo. Ele também 
pode ser usado para fazer o planador mover-se 
lateralmente para neutralizar o desvio que resulta de um 
vento cruzado. Anteriormente, glissadas eram usadas 
como um meio normal para controlar descidas para 
campos curtos ou com obstáculos, mas eles agora são 
usados principalmente na execução de pousos com vento 
cruzado e aterragens curtas/fora de pista. 

Com a instalação de spoilers/freios aerodinâmicos eficazes 
em planadores modernos, o uso de glissadas para controlar 
o ângulo de descida não é mais o único procedimento 
disponível para o piloto de planador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vento 
O método do caranguejo usando o vôo coordenado 
para seguir a linha central estendida da área de 
aterragem 

O piloto abaixa a asa do lado do vento e usa a 
deflexão do leme oposta para manter a direção de 
pouso. Usando esta combinação de controle de voo, o 
piloto aterra a aeronave com a menor quantidade de 
carga lateral possível no trem de pouso. 

Vento 

A B 



No entanto, o piloto ainda precisa de proficiência na 
execução de glissadas na reta para corrigir possíveis erros 
de julgamento da aproximação para pouso.  

A glissada na reta é uma manobra em que a direção do 
planador continua a ser a mesma que antes da glissada ter 
sido iniciada. Se houver qualquer vento cruzado, a glissada 
é muito mais eficaz se for feita contra o vento. Se o 
planador está voando numa trajetória reta, a asa do lado 
que a glissada irá ser feita deve ser baixada usando os 
ailerons. Simultaneamente, o nariz do planador deve sofrer 
uma guinada no sentido oposto através da aplicação de 
leme no sentido oposto ao eixo longitudinal do planador e 
assim manterá a trajetória original. A intensidade em que 
o nariz deve ser guinado na direção oposta a partir da 
inclinação da asa deve ser tal que a trajetória original seja 
mantida. O nariz também deve ser levantado conforme a 
necessidade para evitar o aumento da velocidade. 

A finalidade primária da glissada na reta é dissipar 
altitude sem aumento da velocidade do planador, 
particularmente em planadores não equipados com flaps 
ou aqueles com spoilers/freios aerodinâmicos inoperantes. 
Há muitas circunstâncias que exigem o uso de glissada na 
reta, como em uma aproximação para pouso por cima de 
obstáculos e na tomada para pouso fora de campo. É 
sempre interessante dar uma margem extra de altitude 
para a segurança da aproximação. Neste último caso, se a 
imprecisão da aproximação ocorrer por excesso de altitude 
quando se aproximando do limite do campo selecionado, 
glissar pode dissipar o excesso de altitude. 

A utilização de glissadas tem limitações definidas. Alguns 
pilotos podem tentar perder altitude com uma glissada 
violenta em vez de executar uma manobra suave, isso tudo 
fruto de uma avaliação deficiente, sendo que poderia usar 
apenas uma glissada leve ou moderada caso se antecipasse. 
Em pousos fora de campo, estes erros levam a problemas 
desde o excesso de velocidade que pode resultar em um 
toque longe do ponto pretendido, e muitas vezes isso pode 
resultar em ultrapassar o campo inteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-28. Glissada para a frente e na diagonal. 

 

Uma glissada diagonal, distinguindo-se de uma glissada na 
reta, é aquela em que o eixo longitudinal do planador 
permanece paralelo a proa original do voo, mas em que a 
trajetória muda de direção de acordo com a inclinação 
aplicada. [Figura 7-28] A glissada diagonal é importante 
para se contrapor a deriva do vento durante pousos com 
vento cruzado e é discutida na seção de pouso com vento 
cruzado deste capítulo. 

A glissada é usada durante a última parte de uma 
aproximação final. O eixo longitudinal do planador deve 
ser alinhado com a pista imediatamente antes do pouso de 
modo que o planador toque o trem de pouso na direção em 
que ele está se movendo. Isso requer uma ação oportuna 
para diminuir o movimento lateral para executar um 
pouso alinhado com a área de pouso. O fracasso para 
alcançar este alinhamento impõe cargas laterais graves no 
trem de pouso gerando possibilidade de, até mesmo, 
pilonar o planador. 

A diminuição do movimento lateral é conseguida através 
do nivelamento das asas e redução simultanea da pressão 
no leme, enquanto reajusta a atitude do nariz para a 
atitude normal de planeio. Se a redução da pressão sobre o 
leme é feita abruptamente, o nariz oscila muito 
rapidamente e o planador tende a adquirir um aumento de 
velocidade. 

Devido à localização do tubo de pitot e tomadas estáticas, 
os indicadores de velocidade em alguns planadores podem 
apresentar um erro considerável quando o planador está 
numa condição de glissada. O piloto deve estar ciente dessa 
possibilidade e reconhecer uma glissada devidamente 
executada pela atitude do planador, o som do fluxo de ar 
e a sensação dos controles de voo. 

Erros comuns ao realizar uma glissada incluem: 

• Controle do planeio impróprio. 

• Uso inadequado de glissadas. 

• Controle de velocidade inadequada. 

• Correção imprópria para vento cruzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Glissada na reta Glissada Diagonal 



• Procedimento impróprio para o toque/pouso. 

• Controle direcional ineficiente durante/após o pouso. 

• O uso inadequado de spoiler ou freios aerodinâmicos. 

Pouso a favor do vento 

Pousos a favor do vento apresentam riscos especiais e 
devem ser evitados quando um pouso contra o vento é 
possível. No entanto, fatores como estrutura de pista/ 
aeroporto, obstáculos ou terreno elevado em uma das 
cabeceiras da pista, e declive da pista podem levar a 
procedimentos de decolagem e pouso a favor do vento. 
Emergências ou uma falha no lançamento em baixa 
altitude também pode exigir um pouso a favor do vento. 
O piloto deve usar uma velocidade normal durante um 
pouso a favor do vento. Qualquer velocidade exigirá uma 
aproximação e uma pista maior. 

Um vento de cauda aumenta a velocidade de toque no solo 
e alonga a distância de pouso. O aumento da distância para 
pouso pode ser determinada dividindo a velocidade de 
pouso real pela velocidade de pouso normal, e elevar ao 
quadrado o resultado. Por exemplo, se o vento de cauda é 
de 10 knots e a velocidade de pouso normal é de 40 knots, 
a velocidade de pouso real é de 50 knots. Esta velocidade 
de aterragem é 25 por cento mais elevada do que a 
velocidade normal (10 dividido por 40 = 0,25 x 100 = 25 
por cento), ou seja, um fator de 1,25. Um fator de 1,25 é 
aproximadamente 1,56 quando elevado ao quadrado; 
portanto, a distância de pouso aumenta 56 por cento em 
relação a distância de pouso normal.  

Em aproximações a favor do vento, um ângulo de 
aproximação baixo deve ser usado, dependendo dos 
obstáculos na trajetória de aproximação. Use os spoilers/ 
freios aerodinâmicos e talvez uma glissada na reta, 
conforme necessário, para atingir o planeio desejado. 

Depois da aterragem, utilizar os freios da roda e todos os 
dispositivos de arrasto disponíveis para reduzir a 
velocidade no solo e parar assim que for possível. Isso é 
necessário para manter o controle do planador. Pousando 
com um vento de cauda significa uma perda de controle 
em uma velocidade no solo muito maior e requer mais ação 
na frenagem. 

Erros comuns durante o pouso com vento de cauda 
incluem: 

• Controle do planeio impróprio. 

• O uso inadequado de glissadas. 

• Controle de velocidade inadequado. 

• Correção imprópria para o vento. 

• Procedimento impróprio para o toque/pouso. 

• Controle direcional insuficiente durante/após o pouso. 

• O uso inadequado dos freios das rodas. 

Após pouso e Acondicionamento 

 

Após o pouso, livre o planador da pista em uso. Se o 
planador vai ficar estacionado por um curto intervalo de 
tempo entre os voos, escolha um local que não atrapalhe 
outros usuários da pista/aeroporto. Proteger o planador do 
vento colocando um peso sobre a asa que está em contato 
com o solo. Consulte o manual do fabricante para os 
métodos recomendados para proteção do planador. 
Lembre-se que mesmo os ventos fracos podem fazer com 
que os planadores se movam, virem de lado ou fazer com 
que a asa que não está apoiada no solo bata no chão. Os 
planadores são particularmente vulneráveis aos efeitos do 
vento, devendo ser protegidos em todos os momentos. 

Quando o planador terminou de voar no dia, o mesmo deve 
ser movido para uma área protegida. Fixe o planador em 
conformidade com a recomendação do manual. Caso vá 
fazer uma amarração, as âncoras devem ser fortes e 
seguras. Aplicar as travas das superfícies de controle de 
voo do planador. As travas dos controles devem ser 
grandes, bem marcadas e pintadas. Se uma capa é usada 
para proteger o tubo de pitot, esta deve ser grande e de cor 
viva. Se a cobertura do canopi for usada, prendê-la para 
que a mesma não atrite e arranhe o canopi em condições 
de vento. 

Se o planador é guardado em um hangar, tenha cuidado ao 
mover o planador para evitar danificá-lo ou a outras 
aeronaves no hangar. Calce a roda principal e da roda de 
cauda do planador enquanto estiver no hangar. Se 
guardada em uma posição de asas niveladas, coloque um 
suporte de asa em cada uma. Se armazenado com uma asa 
alta, coloque um peso sobre a asa baixa para segurá-la 
naquela posição. 

Se o planador for desmontado e guardado em um reboque, 
leve o planador para a área do reboque e alinhe a 
fuselagem com o eixo longitudinal do reboque. Reúna 
todas as ferramentas e carrinhos necessários para 
desmontar e guardar o planador. Fixe o reboque para que, 
durante o carregamento do planador a bordo, ele não se 
mova e venha a colidir com as portas reboque. Siga a lista 
de verificação de desmontagem prevista no manual. 
Posicionar os componentes planador de forma segura no 
trailer. Quando o planador estiver guardado e preso, 
recolher todas as ferramentas e armazená-las 
adequadamente. Feche as portas do reboque e as 
escotilhas. Fixe o reboque de modo a proteger contra o 
vento e do tempo, amarrando-o corretamente. 

Manobras de desempenho 

Planeio na reta 

Para executar um planeio em linha reta, o piloto do 
planador deve manter um rumo e velocidade constantes. 
A referência de direção deve ser algum ponto de destaque 
no solo na frente do planador. O piloto também deve 
observar que, durante um planeio em linha reta, cada 
ponta de asa deve ter igual distância acima do horizonte. 
Com as asas niveladas, a atitude de nariz é estabelecida 
com referência a um ponto no horizonte ou abaixo dele, 
para estabelecer uma velocidade especificada. 

  



Qualquer mudança na atitude de nariz resulta em uma 
mudança na velocidade. Há uma referência de atitude de 
nariz para se ter a melhor velocidade de planeio, outra 
para a velocidade mínima de afundamento e outra para o 
voo lento. A atitude de nariz é ajustada com o profundor 
para manter uma velocidade específica. O controle de 
compensação de profundor do planador permite que o 
piloto compense o planador para manter uma atitude de 
nariz constante e, portanto, uma velocidade constante. O 
planeio na reta deve ser coordenado com a utilização do 
barbante e do pau e bola (se equipado). 

O piloto do planador também deve ficar atento as 
alterações de ruído do fluxo de ar. Em uma velocidade 
constante em voo coordenado, o ruído do vento deve ser 
constante. Quaisquer alterações na velocidade ou 
coordenação podem causar uma mudança no ruído do 
vento. Rajadas que fazem com que a velocidade mude 
momentaneamente podem ser ignoradas. Mantendo o 
planador em uma atitude de nariz constante resulta na 
manutenção do controle da velocidade desejada. 

O piloto do planador deve aprender a voar ao longo de uma 
ampla gama de velocidades, de velocidade mínima 
controlável a velocidade máxima permitida. Isso faz com 
que o piloto tenha a sensação dos controles do planador em 
toda a sua gama de velocidade. Se o planador está 
equipado com spoilers/freios aerodinâmicos e/ou flaps, o 
piloto do planador deve se familiarizar com as mudanças 
que ocorrem na atitude de nariz e velocidade quando esses 
controles são utilizados. 

Erros comuns durante planeio na reta incluem: 

• Atitude de nariz grosseira ou irregular no controle de 
velocidade. 

• Aplicações de controle bruscas, descoordenadas ou 
impróprias. 

• A não utilização do compensador ou uso indevido do 
mesmo. 

• O uso inadequado dos controles quando se utiliza spoiler, 
freios aerodinâmicos e/ou flaps. 

• Barbante ou bola não centralizados provocando um voo 
descoordenado por tempo demasiado.  

Curvas 

O desempenho de curvas envolve a coordenação de todos 
os três controles de voo: ailerons, leme e profundor. Para 
fins desta discussão, as curvas são divididas em três classes 
seguintes, como mostrado na Figura 7-29. 

• Curvas de pequena inclinação são aquelas nas quais a 
inclinação (menos do que cerca de 20°) é tão superficial que 
a estabilidade lateral inerente ao planador deixa as asas 
niveladas, a menos que algum aileron seja aplicado para 
manter a inclinação. 

• Curvas médias são aquelas resultantes de um grau de 
inclinação (cerca de 20° a 45°) em que a estabilidade lateral 
é superada pela tendência de aumentar a inclinação, 
resultando na necessidade de exercer algum controle (que 
não seja o profundor) para manter o ângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-29. Rasas, médias e curvas acentuadas. 

• As curvas de grande inclinação são as que resultam de um 
grau de inclinação (45° ou mais) no qual a tendência de 
aumentar a inclinação de um planador supera a 
estabilidade, e a inclinação aumenta a não ser que o aileron 
seja aplicado para impedir este aumento. 

Antes de iniciar qualquer curva, o piloto deve clarear o 
espaço aéreo na direção da curva. Um planador curva 
através de uma inclinação (baixando a asa no sentido da 
curva desejada, subindo assim a outra). Quando o 
planador está voando em linha reta, a sustentação total 
está agindo perpendicular às asas e à terra. À medida que 
o planador inicia uma curva, a sustentação total torna-se 
a resultante de duas componentes: 1) o componente de 
sustentação vertical continua a atuar perpendicularmente 
à terra e opõe-se a gravidade e 2) do componente de 
sustentação horizontal (centrípeta) atua paralelamente à 
superfície da terra e opõe-se a inércia (força centrífuga 
aparente). Estes dois componentes de sustentação atuam 
em ângulos retos um com o outro, fazendo com que a força 
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 de sustentação total passa a agir perpendicularmente à 
asa baixa do planador. É a componente de sustentação 
horizontal que realmente curva o planador, e não o leme. 

Entrando em curva 

Ao aplicar aileron para curvar o planador, o aileron na asa 
que está subindo é baixado, produzindo um arrasto maior 
do que o aileron levantado sobre a asa que baixou. Este 
aumento do arrasto provoca no planador uma guinada 
para a asa que sobe ou na direção oposta a curva. Para 
contrariar este momento de guinada adversa, o leme deve 
ser aplicado simultaneamente com o aileron. Esta ação é 
necessária para produzir uma curva coordenada. 

Uma vez tendo sido estabelecida uma curva de média 
inclinação, a pressão aplicada no aileron pode ser reduzida. 
O planador permanece na inclinação selecionada sem mais 
qualquer tendência para guinar, uma vez que já não existe 
uma aplicação dos ailerons. Como resultado, a pressão 
também pode ser reduzida nos pedais do leme, e o leme irá 
se alinhar na direção do fluxo do ar. Caso a pressão no leme 
seja mantida depois de estabelecer a curva, o planador 
poderá derrapar para fora da curva. Se um esforço definido 
é feito para centrar o leme ao invés de deixá-lo alinhar-se 
com o fluxo de ar, é provável que alguma pressão de leme 
no sentido oposto seja exercida inadvertidamente. Isso 
forçará o planador a guinar para o lado oposto do desejado, 
fazendo com que o planador derrape para o interior da 
curva. O barbante ou a bola do indicador de derrapagem é 
deslocado para fora do centro quando o planador está 
derrapando ou deslizando para o lado. Em voo 
adequadamente coordenado não há derrapagem ou 
deslizamento. 

Em curvas com velocidade constante, será necessário 
aumentar o AOA da asa a medida que a inclinação 
aumenta através do aumento de atitude de nariz para cima 
pelo profundor. Isto é necessário porque a sustentação 
total deve ser igual ao componente vertical de sustentação 
mais o componente de sustentação horizontal. Para parar 
a sua curva, será necessário o uso coordenado de aileron e 
leme para trazer as asas de volta para o voo nivelado assim 
como a pressão do profundor deverá ser reduzida. 

Existe uma relação direta entre a velocidade, ângulo de 
inclinação e a razão e raio da curva. A razão de curva a 
qualquer velocidade depende do componente de 
sustentação horizontal. O componente de sustentação 
horizontal varia proporcionalmente com a quantidade de 
inclinação. Portanto, a razão de curva a uma dada 
velocidade verdadeira aumenta de acordo com o ângulo de 
inclinação. Por outro lado, quando uma curva é feita a 
uma velocidade aerodinâmica verdadeira superior a um 
determinado ângulo de inclinação, a inércia é maior e o 
componente de sustentação horizontal necessário para a 
curva é maior, fazendo com que a razão de curva se torne 
menor. Portanto, com um determinado ângulo de 
inclinação, uma maior velocidade verdadeira faz com que 
o raio da curva seja maior porque o planador está girando 
a uma razão menor. 

À medida que o ângulo de inclinação lateral é aumentado 
a partir de uma pequena inclinação para uma inclinação 

média, a velocidade da asa no lado externo da curva 
aumenta em relação ao lado interior. A sustentação 
adicional desenvolvida pela inclinação equilibra a 
estabilidade lateral do planador. Nenhuma aplicação de 
aileron é necessária para manter a inclinação. Em 
nenhuma velocidade a pressão do aileron é necessária para 
manter a inclinação. Se a inclinação for aumentada a 
partir de uma inclinação média para uma inclinação 
grande, o raio da curva diminui ainda mais. A maior 
sustentação da asa exterior, faz com que a inclinação 
aumente, e a aplicação de aileron oposto é necessário para 
manter constante a inclinação. 

À medida que o raio da curva se torna menor, uma 
diferença significativa entre a velocidade da asa interior e 
a velocidade da asa exterior ocorre. A asa do lado de fora 
por sua vez se desloca por um caminho mais longo do que 
o lado interior, no entanto, ambos completam os seus 
respectivos circuitos no mesmo período de tempo. 

Portanto, a asa de fora viaja mais rápida do que a asa de 
dentro, e como resultado, ela desenvolve mais sustentação. 
Isso cria uma tendência de aumentar a inclinação, que 
deve ser controlada pelo uso dos ailerons. Uma vez que a 
asa de fora está a desenvolvendo mais sustentação, tem 
também um maior arrasto induzido. Isso faz com que se 
tenha um deslizamento durante as curvas acentuadas, o 
que deve ser corrigido com o uso do leme. 

Para estabelecer o ângulo desejado de inclinação, o piloto 
deve usar pontos de referência visuais no planador, na 
superfície da terra, e no horizonte natural. A postura do 
piloto sentado no planador é muito importante, 
especialmente durante as curvas. Ela afeta a interpretação 
das referências visuais externas. O piloto inexperiente 
pode inclinar-se para o lado da curva, em vez de 
acompanhar o planador. Isso deve ser corrigido 
imediatamente para o piloto aprender corretamente a usar 
as referências visuais. 

Grandes aplicações de aileron e leme produzem razões de 
rolagem rápida e dão pouco tempo para correções antes de 
que a inclinação desejada seja alcançada. Razões de 
rolagem mais lentas (pequeno deslocamento dos controles) 
proporcionam mais tempo para fazer as correções 
necessárias de arfagem e inclinação. Assim que o planador 
inicia a rolagem a partir da atitude de asas niveladas, o 
nariz começa a se mover ao longo do horizonte, 
aumentando a sua razão de curva proporcionalmente a 
medida em que a inclinação é aumentada. 

À medida que o ângulo de inclinação desejado é 
estabelecido, as pressões do aileron e leme devem ser 
reduzidas. Isto impede o aumento da inclinação, porque as 
superfícies de controle do aileron e leme estarão em neutro 
em relação ao fluxo de ar. A pressão do profundor não deve 
ser relaxada, mas deve ser mantida constante para manter 
a velocidade desejada. Ao longo da curva, o piloto deve 
checar o indicador de velocidade para verificar se está 
sendo mantida. A verificação cruzada dos instrumentos 
deve incluir referências visuais externas. 

  



Se o planador está ganhando ou perdendo altura, a atitude 
de nariz deve ser ajustada em relação ao horizonte. 
Durante todas as curvas, aileron, leme e profundor são 
usados para corrigir pequenas variações de nariz e 
inclinação. 

Saindo da curva 

A saída de uma curva é semelhante a uma entrada, exceto 
que controles de voo coordenados são aplicados no lado 
oposto. Aileron e leme são aplicados na direção à asa alta 
no momento da saída da curva. Como o ângulo de 
inclinação diminui, a pressão do profundor deve ser 
diminuída, conforme necessário, para manter a 
velocidade. 

Como o planador continua girando enquanto houver 
inclinação, a saída deve ser iniciada antes de atingir a 
posição desejada. A quantidade de antecipação necessária 
para alcançar a proa desejada depende do grau de 
inclinação usada na curva. Normalmente, a antecipação é 
de metade dos graus de inclinação. Por exemplo, se a 
inclinação for de 30°, inicie a saída 15° antes de atingir a 
proa desejada. Enquanto as asas se tornam niveladas, as 
pressões nos controles devem ser suavemente reduzidas 
para que os controles sejam neutralizados enquanto o 
planador retorna ao voo reto. À medida em que a saída é 
completada, especial atenção deve ser dada para as 
referências visuais externas, bem como velocidade e 
indicadores de proa para assegurar que as asas estão sendo 
niveladas e a curva terminada. 

Erros comuns durante uma curva incluem: 

• Falha ao clarear a curva. 

• Movimento do nariz antes do início da inclinação - o leme 
sendo aplicado cedo demais. 

• Início da inclinação antes que o nariz comece a girar, ou 
movimento do nariz na direção oposta – o leme está sendo 
aplicado tarde demais. 

• Movimento para cima ou para baixo ao entrar numa 
inclinação - profundor excessivo ou insuficiente está sendo 
aplicado. 

• Uso grosseiro ou descoordenado dos controles durante o 
a entrada e saída da curva. 

• Falha em estabelecer e manter o ângulo de inclinação 
desejado. 

• Ultrapassar/antecipar a proa desejada. 

Em uma curva escorregada, o planador não está girando 
na velocidade apropriada para a inclinação que está sendo 
usada, uma vez que o planador dá uma guinada para o fora 
da trajetória de voo da curva. O planador está muito 
inclinado para a razão de giro, então o componente de 
sustentação horizontal é maior que a força centrífuga. O 
equilíbrio entre a componente de sustentação horizontal e 
a força centrífuga deve ser restabelecido diminuindo a 
inclinação (ailerons), aumentando a guinada (leme) ou a 
combinação dos dois. [Figura 7-30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-30. Curva escorregada. 

Um giro de derrapagem resulta de um excesso de força 
centrífuga sobre o componente de sustentação horizontal, 
puxando o planador para o lado de fora da curva. A razão 
de curva é muito grande para o ângulo de inclinação. A 
correção de uma derrapagem, portanto, envolve uma 
diminuição de guinada (leme), um aumento na inclinação 
(aileron) ou combinação das duas alterações. [Figura 7-31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-31. Curva derrapada. 

O barbante identifica escorregadas e derrapagens. Em voo, 
a regra a ser lembrada é simples: aplique pedal do lado 
contrário do deslocamento do barbante. 

Se a ponta do barbante estiver à direita da cauda, o piloto 
precisa aplicar o pedal esquerdo. Se a ponta do barbante 
está para a esquerda da cauda, então o piloto deve aplicar 
o pedal direito. [Figura 7-32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-32. Curva Coordenada. 
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A bola no indicador de escorregada/derrapagem também 
indica derrapagem e escorregada. Ao usar este 
instrumento para coordenação, aplique pressão no leme do 
lado que a bola está deslocada (pisar a bola). A correção 
para condições descoordenadas deve ser realizada usando 
o controle apropriado do leme e do aileron 
simultaneamente para coordenar o planador. 

Curvas íngremes  

Voo em térmicas requer competência em curvas 
acentuadas. No voo em térmica, curvas de raio pequeno 
geralmente são necessárias para manter o planador dentro 
ou perto do núcleo da corrente térmica ascendente onde a 
elevação é geralmente mais forte e as subidas rápidas são 
possíveis. Em qualquer dada velocidade, aumentando o 
ângulo de inclinação o raio da curva diminui e aumenta a 
razão de curva. O raio de uma curva em qualquer ângulo 
de inclinação varia diretamente com o quadrado da 
velocidade no qual a curva é feita; assim sendo, quanto 
menor a velocidade no ar, menor o raio de curva. Para 
manter o raio da curva pequeno, é necessário inclinar 
progressivamente mantendo uma velocidade adequada, 
com o mínimo afundamento ou a melhor velocidade de 
planeio. O piloto deve estar ciente de que, como o ângulo 
de inclinação aumenta, a velocidade de estol também 
aumenta. 

Antes de iniciar uma curva íngreme, o piloto deve 
assegurar que o a área está livre de outros tráfegos, já que 
a razão de curva é bastante grande. Depois de estabelecer 
a velocidade apropriada, o planador deve ser suavemente 
inclinado para uma curva de média inclinação coordenada 
com pelo menos 45° de inclinação. O piloto deve usar 
referências visuais externas para estabelecer e manter o 
ângulo desejado. Se o piloto não adiciona pressão no 
profundor para manter a velocidade desejada depois que a 
inclinação é estabelecida, o planador terá uma tendência a 
entrar numa espiral. Para contrariar a tendência de 
aumento da inclinação causada por uma curva íngreme, o 
piloto deve aplicar pressão de aileron na asa mais alta. 
Porque a pressão do aileron da asa mais alta afasta o nariz 
da direção da curva, o piloto também deve aplicar a fundo 
pressão no leme. Uma curva íngreme coordenada (sem 
deslizamento ou derrapagem) requer um alívio no 
profundor para controlar a velocidade, pressão de aileron 
para controlar a inclinação e pressão de leme inferior para 
alinhar a fuselagem com a trajetória de voo. 

Erros comuns durante curvas íngremes incluem: 

• Falha ao clarear a curva. 

• Uso descoordenado dos controles. 

• Perda de orientação. 

• Falha em manter a velocidade dentro da tolerância. 

• Estol ou parafuso involuntário. 

• Desvio excessivo do rumo desejado durante a saída da 
curva. 

Manobras na velocidade mínima de controle 

Manobras durante o voo lento demonstram as 
características e grau de controlabilidade de um planador 
nas velocidades mínimas. Por definição, o termo “voo na 
velocidade mínima controlável” significa uma velocidade 
na qual o aumento do AOA ou no fator de carga causa um 
estol imediato. Os pilotos devem desenvolver uma 
consciência das características de voo do planador, a fim 
de reconhecer e evitar estóis que podem ocorrer 
inadvertidamente durante as baixas velocidades em 
decolagens, subidas, térmicas e aproximação para pouso. 

O objetivo de manobrar na velocidade mínima controlável 
é desenvolver a sensibilidade e habilidade do piloto em 
usar os controles corretamente e melhorar a proficiência na 
realização de manobras que exigem baixa velocidade. 

A manobra na velocidade de controle mínima deve ser 
realizada usando referência visual externa. É importante 
que pilotos formem o hábito de frequentemente referenciar 
a atitude do nariz do planador para o controle de 
velocidade ao voar em baixas velocidades. 

A manobra é iniciada a partir da melhor velocidade de 
planeio ou velocidade mínima de afundamento. A atitude 
de cabrada é suave e gradualmente aumentada. Enquanto 
o planador está perdendo a velocidade a posição do nariz 
em relação ao horizonte deve ser observado e deve ser 
ajustado conforme a necessidade até a velocidade mínima 
controlável seja estabelecida. Durante essas mudanças nas 
condições de voo, é importante compensar o planador, 
como necessário, para equilibrar as mudanças nas pressões 
de controle. Uma pressão de retorno excessiva ou muito 
agressiva no controle do profundor pode resultar em um 
aumento abrupto na atitude do nariz e uma rápida 
diminuição da velocidade, provocando um maior AOA e 
um possível estol. Quando a atitude desejada e velocidade 
aerodinâmica foram atingidas, é importante 
continuamente cruzar a atitude de nariz em relação ao 
horizonte e o indicador de velocidade para garantir que o 
controle está sendo mantido. 

Quando a velocidade de controle mínima é estabelecida no 
voo reto, curvas devem ser praticadas para determinar as 
características de controlabilidade do planador nesta 
velocidade selecionada. Durante as curvas, a atitude de 
nariz pode precisar ser diminuída para manter a 
velocidade. Se uma curva íngreme ocorrer e a atitude de 
nariz não for diminuída, o aumento do fator de carga pode 
resultar em um estol. Um estol pode também ocorrer como 
resultado de movimentos de controle abruptos ou bruscos 
resultando em aumentos momentâneos no fator de carga. 
Levantando abruptamente os flaps durante a velocidade 
mínima de controle pode resultar numa súbita perda de 
sustentação e possivelmente causar um estol. 

Velocidade de controle mínima também deve ser praticada 
com spoilers abertos/freios aerodinâmicos. Isso fornece 
uma compreensão das mudanças na atitude de nariz 
causadas pelo aumento no arrasto dos spoilers/freios 
aerodinâmicos. 

A velocidade mínima de controle efetiva depende de várias 
condições, tais como o peso bruto e localização do CG   



do planador e a carga de manobra imposta por curvas. 

Voo com velocidade controlável mínima requer uso de 
leme e ailerons. A menor eficácia dos comandos de voo 
durante o voo na velocidade de controle mínima ajuda os 
pilotos a desenvolverem a capacidade de estimar a margem 
de segurança acima da velocidade de estol. 

Erros comuns durante manobras na velocidade de controle 
mínima incluem: 

• Não estabelecer ou manter a velocidade aerodinâmica de 
controle mínima. 

• Uso inadequado do compensador. 

• Uso descontrolado ou descoordenado dos controles. 

• Não reconhecer as indicações de um estol. 

Reconhecimento e Recuperação de Estol 

Todos os pilotos devem ser proficientes em 
reconhecimento e recuperação de estol. Um estol pode 
ocorrer em qualquer velocidade e em qualquer atitude. No 
caso do planador com capacidade de self-launching com 
potência, um estol pode também ocorrer com qualquer 
configuração de potência. Um estol ocorre quando o fluxo 
de ar sobre a asa do planador é interrompido e as asas 
param de produzir sustentação suficiente. Isso ocorre 
quando a asa excede seu AOA crítico. 

A prática de recuperação de estol e o desenvolvimento de 
uma consciência de estol são de importância primordial na 
formação de pilotos. Os objetivos na realização de estois 
intencionais são familiarizar o piloto com as condições que 
produzem o estol, para ajudar no reconhecimento da 
aproximação de um estol, e desenvolver o hábito de tomar 
medidas preventivas ou corretivas imediatas. 

Os estóis intencionais devem ser realizados de forma que a 
manobra seja completada com no mínimo 1.500 pés acima 
do solo e com uma área de pouso dentro da distância de 
planeio, no caso de uma térmica não ser encontrada. 
Embora dependa do grau em que o estol progrediu, a 
maioria dos estóis exigem alguma perda de altitude 
durante recuperação. Quanto mais tempo leva para 
reconhecer a aproximação do estol, quanto mais completo 
o estol se tornar, maior a perda de altitude ocorrerá. 

Os pilotos devem reconhecer as condições de voo que são 
favoráveis para estóis e saber como aplicar a ação 
corretiva necessária já que a maioria dos planadores não 
possui um dispositivo elétrico ou mecânico de aviso de 
estol. Os pilotos devem aprender a reconhecer a 
aproximação com a visão, o som e a sensação. As seguintes 
sugestões podem ser úteis para reconhecer o estol que se 
aproxima. 

1. Visão - útil na detecção de uma condição de estol 
observando a atitude do planador versus o horizonte. 

2. Audição - também ajuda a detectar uma condição de 
estol. 

No caso de um planador, uma mudança no som devido à 
perda da velocidade é particularmente perceptível. A 
diminuição do barulho feito pelo ar que flui ao longo da 

estrutura do planador com a diminuição da velocidade do 
ar é bastante perceptível, e quando o estol está quase 
completo, o piloto começa a sentir um tremor no planador 
que é quando o estol ocorre. 

3. Sentimento 

a. Cinestesia, ou a percepção de mudanças de direção ou 
velocidade de movimento, é um importante intuitivo 
indicador para o piloto treinado e experiente. E se esta 
sensibilidade está devidamente desenvolvida, adverte 
sobre uma diminuição da velocidade ou o início de um 
“amolecimento” do planador. 

b. A sensação das pressões no controle também é muito 
importante. Como a velocidade é reduzida, a resistência a 
pressão sobre os controles se torna progressivamente 
menor. As pressões exercidas nos controles tendem a se 
tornar movimentos das superfícies de controle. Enquanto 
o fluxo de ar diminui e estola, os controles aerodinâmicos 
(ailerons, profundor e leme) têm significativamente menos 
ação e exigem movimentos muito mais amplos para criar 
a mesma quantidade de mudança direcional em 
comparação com as respostas normais do regime de voo. 
Como o fluxo de ar da asa estola e o estol afeta fortemente 
os controles, a controlabilidade do planador pode se tornar 
questionável. Planadores adequadamente projetados e 
certificados devem reter algum nível marginal de controle 
quando a asa está estolada. O atraso entre esses 
movimentos e a resposta do planador fica maior até o estol 
se completar. 

Os sinais de um estol iminente incluem o seguinte: 

• Atitude de nariz alto e uma maior carga na asa com uma 
possível tendência crescente. 

• Baixa indicação de velocidade e com tendência 
decrescente. 

• Baixo ruído do fluxo de ar e diminuindo. 

• Pressão para trás no manche aumentando, exigindo mais 
profundor ou compensador e/ou não ter mais compensador 
de profundor. 

• Respostas dos controles do planador fracas e diminuição 
das respostas das pressões no manche em relação aos 
movimentos de controle. 

• Tremor na asa (fuselagem) à medida que o estol começa. 

• Movimento do barbante (se equipado) diferente da 
posição normal de voo. 

Sempre faça curvas para clarear a área antes de executar 
os estóis. Durante a prática de estóis intencionais, o 
objetivo real não é que se aprenda como estolar um 
planador, mas aprender como reconhecer a aproximação 
de um estol e tomar uma ação corretiva imediata. As ações 
de recuperação devem ser tomadas de forma coordenada. 

Primeiro, na indicação de um estol, a atitude de nariz e 
AOA devem ser diminuídos de forma positiva e 
imediatamente. A causa básica de um estol é sempre um 
AOA excessivo, devendo esta causa a primeira a ser 
eliminada, cedendo a pressão no manche que era   



necessária para atingir esse AOA ou movendo o manche 
para frente. Isso baixa o nariz e retorna a asa para uma 
condição de AOA mais eficiente. A quantidade de 
profundor ou o movimento de controle a ser usado depende 
do projeto do planador, a gravidade do estol e a 
proximidade do solo. Em alguns planadores, um 
movimento moderado do controle de profundor - talvez 
um pouco para frente do neutro – é o suficiente, enquanto 
outros podem exigir um impulso forçado a uma posição de 
máximo para frente. Uma carga negativa excessiva nas 
asas causada pelo movimento excessivo para a frente do 
manche pode impedir, em vez de acelerar, a recuperação 
do estol. O objetivo é para reduzir o AOA, mas apenas o 
suficiente para permitir que a asa recupere a sustentação. 
[Figura 7-33] 

Se os estóis são praticados ou encontrados em um planador 
com capacidade de self-launching, a potência máxima 
permitida deve ser aplicada durante a recuperação de estol 
para aumentar a velocidade do planador e ajudar a reduzir 
o AOA da asa. 

Geralmente, o acelerador deve ser prontamente, mas 
suavemente, avançado para a potência máxima 
permitida. Embora as recuperações de estol devem ser 
praticadas com e sem potência, em planadores com 
capacidade de self-launching durante os estóis reais, a 
aplicação da potência é parte integrante da recuperação do 
estol. Normalmente, quanto maior a potência aplicada, 
menor é a perda de altitude. Potência máxima permitida 
aplicada no instante de um estol geralmente não causa 
excesso de velocidade em um motor equipado com uma 
hélice de passo fixo, devido à pesada carga de ar imposta 
na hélice em baixas velocidades. No entanto, é necessário 
que se reduza a potência à medida em que a velocidade é 
obtida após a recuperação do estol assim a velocidade não 
se torna excessiva. 

Ao realizar estóis intencionais, os pilotos nunca devem 
permitir que o motor exceda seu limite máximo de rotação. 
A rpm máxima é marcada por uma linha vermelha no 
medidor de rpm do motor. Exceder as limitações de rpm 
pode causar danos aos componentes do motor. 

Seja em um planador rebocado ou em um planador com 
capacidade de self-launching, a recuperação é realizada 
nivelando as asas e retornando para o voo reto e nivelado 
usando os controles de voo coordenadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-33. Recuperação de Estol. 

As primeiras sessões práticas devem consistir de 
aproximações para os estois com a recuperação iniciada no 
primeiro tremor da fuselagem ou quando uma perda 
parcial de controle é notada. Usando este método, os 
pilotos se familiarizam com as indicações iniciais de uma 
aproximação de um estol sem estolar totalmente o 
planador. 

Os acidentes de estol geralmente resultam de um estol 
inadvertido em baixa altitude onde uma recuperação não 
foi realizada antes entrar em contato com a superfície. 
Como medida preventiva, estóis devem ser praticados a 
uma altitude que permita a recuperação sem ser inferior a 
1.500 pés AGL e dentro da distância de voo de um área de 
pouso. 

Diferentes tipos de planadores têm diferentes 
características de estol. A maioria dos planadores são 
projetados para que as asas estolem progressivamente 
partindo das raízes das asas (onde a asa se prende a 
fuselagem) para as pontas das asas. Este é o resultado de 
projetos de asas onde as pontas das asas têm um ângulo de 
incidência menor do que as raízes das asas. Quando 
exceder o ângulo crítico de ataque que resulte em um estol, 
a asa interna não suporta a aerodinâmica normal, mas a 
parte externa da asa mantém alguma eficácia 
aerodinâmica. Asas são projetadas desta forma para que o 
controle de aileron esteja disponível em alta AOA (baixa 
velocidade) e para dar ao planador características mais 
estáveis. Quando o planador está estolado, as pontas das 
asas continuam a proporcionar um certo grau de 
sustentação e os ailerons ainda tem algum efeito de 
controle. Durante a recuperação de um estol, o retorno da 
sustentação começa nas pontas e avança em direção as 
raízes das asas. Assim, os ailerons podem ser usados para 
nivelar as asas. 

Usar os ailerons requer sutileza para evitar um 
agravamento da condição de estol. Por exemplo, se a asa 
direita cair durante o estol e um controle excessivo de 
ailerons é aplicado à esquerda para levantar a asa, o 
aileron que desvia para baixo (direita asa) produziria um 
maior AOA (e arrasto). Possivelmente ocorreria um estol 
mais completo na ponta, porque o AOA seria excedido. O 
aumento do arrasto criado pelo alto AOA naquela asa pode 
fazer o planador guinar nessa direção. Essa derrapagem 
adversa pode resultar em um parafuso, a menos que o  
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controle direcional seja mantidos pelo leme e/ou aileron 
uma vez que o controle é suficientemente reduzido. 

Embora a pressão excessiva do aileron possa ter sido 
aplicada, um giro não ocorre se o controle direcional 
(guinada) é mantido pela aplicação coordenada e oportuna 
do leme. Portanto, é importante que o leme seja usado 
corretamente durante a entrada e a recuperação de um 
estol. O principal uso do leme na recuperação de estóis é 
neutralizar qualquer tendência do planador para guinar. A 
técnica correta de recuperação seria diminuir a atitude de 
nariz aplicando força no profundor para reduzir o AOA 
enquanto simultaneamente se mantém o controle 
direcional com uso coordenado do aileron e leme. 

Devido a variações de projeto de engenharia, as 
características de estol para todos os planadores não 
podem ser especificamente descritas. No entanto, as 
semelhanças encontradas nos planadores são dignas de 
nota para serem consideradas. Os fatores que afetam as 
características de estol do planador são peso e equilíbrio, 
inclinação e atitude de nariz, coordenação e arrasto. O 
piloto deve aprender as características de estol do planador 
que está sendo voado e os procedimentos de correção. Deve 
ser enfatizado que um estol pode ocorrer em qualquer 
velocidade, em qualquer atitude, ou em qualquer 
configuração de potência no caso de um planador com 
capacidade de self-launching ou, dependendo do valor 
total dos fatores que afetam um determinado planador. 

Quando praticando estóis em curva, uma inclinação 
constante deve ser mantida até que ocorra o estol. Depois 
de ocorrer um estol, comandos coordenados devem ser 
aplicados para retornar o planador para uma condição de 
voo com asas niveladas. 

Estóis avançados incluem estóis secundário, acelerado e 
controle cruzado. Esses estóis são extremamente úteis 
para os pilotos que desejam expandir seus conhecimentos 
de conscientização de estol/parafuso. 

Estóis secundários 

Um estol secundário ocorre após uma recuperação de um 
estol. É causado pela tentativa de acelerar a conclusão de 
uma recuperação de estol com comandos abruptos antes 
que o planador tenha recuperado a velocidade de voo 
suficiente e o AOA crítico é novamente excedido. Quando 
este estol ocorre, a pressão do profundor deve ser 
novamente relaxada como em uma recuperação de estol 
normal. Quando uma velocidade suficiente foi recuperada, 
o planador pode retornar ao voo de asas niveladas. 

Estóis acelerados 

Embora os estóis já discutidos normalmente ocorram em 
velocidade específica, o piloto deve compreender que todos 
os estóis resultam unicamente da tentativas de voar a 
níveis excessivamente altos de ângulo de ataque. Durante 
o voo, o AOA de uma asa do planador é determinado por 
vários fatores, os mais importantes dos quais são 
velocidade, peso bruto do planador e os fatores de carga 
impostos pela manobra. 

 

No peso bruto, o planador estola consistentemente na 
mesma velocidade indicada se não houver aceleração. 
Contudo, o planador estola com uma velocidade mais alta 
quando cargas de manobra excessivas são impostas por 
curvas acentuadas, cabradas ou outras mudanças 
abruptas em sua trajetória de voo. Estóis encontrados a 
partir de tais situações de voo são chamadas de “estóis de 
manobras aceleradas”, um termo que não tem referência 
às velocidades envolvidas. Estóis que resultam de 
manobras abruptas tendem a ser mais rápidos ou graves 
do que o estol não acelerado ou estável. Estóis acelerados 
ocorrem em velocidades aerodinâmicas mais altas que as 
normais e podem ser inesperados pelos pilotos. Esses estóis 
acelerados resultam quando o AOA excede o ângulo 
necessário para estolar o fluxo de ar sobre a asa. O ângulo 
relativo do vento aumenta conforme as cargas nas asas 
exigem mais sustentação para mudar de direção, seja 
vertical ou horizontalmente, e a inércia empurra as asas 
contra a massa de ar resultando em um aumento do AOA. 
Dependendo da configuração da asa e a qualidade da 
coordenação, uma asa pode estolar antes da outra asa, 
resultando em uma entrada num giro em espiral ou 
parafuso. Se as asas tiverem uma leve ou pronunciada 
varredura, uma asa pode facilmente desenvolver mais 
sustentação do que a outra asa quase instantaneamente 
resultando em um parafuso antes do piloto poder reagir. 
Este é o cenário comum para um piloto curvando com 
muita força no padrão de tráfego e colidindo com o solo de 
cabeça para baixo. 

Estóis em manobras aceleradas não devem ser executadas 
em planador que esta manobra é proibida pelo manual. Se 
eles são permitidos, eles devem ser realizados com uma 
inclinação de aproximadamente 45° e nunca a uma 
velocidade maior do que as velocidades recomendadas pelo 
fabricante do planador ou a velocidade de manobra de 
projeto especificada para o planador. A velocidade de 
manobra de projeto é a velocidade máxima em que o 
planador pode ser estolado ou a aplicação da aerodinâmica 
completa do controle não excederá o fator de carga limite 
do planador. Na velocidade abaixo dessa, o planador é 
projetado de modo a estolar antes que o fator de carga 
limite possa ser excedido. O objetivo da demonstração de 
estóis acelerados não é desenvolver competência na criação 
do estol, mas sim para aprender como eles podem ocorrer 
e para desenvolver a capacidade de reconhecer 
imediatamente uma situação de pré-estol e, em seguida, 
executar a ação de recuperação adequada. É importante 
que a recuperação seja feita na primeira indicação de estol, 
ou imediatamente depois que o estol esteja totalmente 
desenvolvido. Uma condição de estol prolongado nunca 
deve ser permitida. Um planador estola durante um giro 
coordenado, como acontece com o voo normal, exceto que 
as ações de nariz e rolamento tendem a ser mais repentinas. 
Se o planador estiver deslizando para dentro da curva no 
momento em que ocorre o estol, ele tende a rolar 
rapidamente para o lado contrário da curva quando o 
nariz se inclina para baixo porque a asa externa está  

 

  



estolada em relação a asa interna. E se o planador está 
derrapando em direção ao lado de fora da curva, ele tem 
uma tendência para rolar para o interior da curva porque 
a asa interior estolou primeiro. Se a coordenação da curva 
no momento do estol é precisa, o nariz do planador se 
eleva, assim como em um estol em voo reto, já que as duas 
estolam simultaneamente. A configuração das asas tem 
uma forte influência sobre exatamente como um planador 
reage a diferentes fluxos de ar. A forma segura é voar com 
o planador específico nessas situações em altitudes mais 
elevadas para determinar como o planador reage. O piloto 
de planador deve memorizar estas condições e indicações 
prévias para evitar essas condições em altitudes mais 
baixas, onde a recuperação é improvável ou impossível. 

Os pilotos de planador entram em uma demonstração de 
estol acelerado estabelecendo a atitude de voo desejada e, 
em seguida, com ações, aumenta firme e progressivamente 
o AOA até um estol ocorrer. Por causa de uma rápida 
mudança da atitude de voo, um súbito estol pode ocorrer, 
com possível perda de altitude. É extremamente vital que 
a área esteja livre de outras aeronaves. A altitude de 
entrada deve ser adequada para uma recuperação segura. 

Os estóis acelerados reais ocorrem com mais frequência 
durante o padrão de tráfego perto do solo durante as 
manobras do planador para a aproximação. A 
demonstração de um estol acelerado é realizada, exercendo 
excessiva pressão no profundor. Geralmente ocorre 
durante uma curva de grande inclinação executada 
indevidamente, recuperações de parafuso e de mergulhos 
íngremes. Os objetivos são determinar as características do 
planador e desenvolver a capacidade de recuperar 
instintivamente no início de um estol em velocidade que 
não sejam as de voo normal ou atitudes de voo. Um estol 
acelerado, embora geralmente demonstrado em curvas de 
grande inclinação, pode realmente ser encontrado a 
qualquer momento devido a uma pressão excessiva de 
profundor sendo aplicada e/ou o AOA aumenta muito 
rapidamente. 

Em um voo reto e em velocidade de manobra ou menos, o 
planador deve ser inclinado para uma curva acentuada 
(45° no máximo) e fazer a aplicação de pressão no 
profundor. Depois que a inclinação está estabelecida, a 
pressão no profundor deve ser suave e constantemente 
aumentada. A força centrífuga aparente resultante 
empurra o corpo do piloto para baixo no assento, aumenta 
a carga da asa e diminui a velocidade. A pressão no 
profundor deve ser firmemente aumentada até que ocorra 
um estol definitivo. 

Quando o planador estolar, a recuperação deve ser feita 
prontamente reduzindo a pressão do profundor. Se a curva 
for descoordenada, uma asa pode tender a cair de repente, 
fazendo com que o planador role nessa direção. Se isso 
ocorrer, o planador deve ser reconduzido para um voo reto 
de asas niveladas com os controles coordenados. 

Um piloto de planador deve reconhecer quando um estol 
acelerado é iminente e tomar medidas imediatas para 
evitar uma completa condição de estol. É imperativo que 
estóis prolongados, a velocidade excessiva, a perda de 
altitude e os giros devem ser evitados. 

Estóis de controle cruzado 

O objetivo da demonstração de uma manobra de controle 
cruzado é mostrar o efeito da técnica de controle 
inadequado e enfatizar a importância do uso de controle 
coordenado e o emprego da força nos comandos sempre 
que fizer curvas. Este tipo de estol ocorre com os controles 
cruzados - pressão de aileron aplicada em um direção e 
pressão do leme na direção oposta – e o AOA crítico é 
excedido. [Figura 7-34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-34. Aproximação do estol com comandos 
cruzados. 

Este é um estol que é mais provável de ocorrer durante um 
mau planejamento e execução de uma base para a final, 
que por sua vez é o resultado da ultrapassagem da linha 
central da pista durante o enquadramento da final. 
Normalmente, a ação apropriada para corrigir a 
ultrapassagem do eixo da pista é aumentar a razão de 
curva usando aileron e leme coordenados. Em uma 
relativa baixa altitude de uma curva de aproximação da 
base para a final, os pilotos mal treinados podem ficar 
apreensivos de aumentar a inclinação para aumentar a 
razão de curva. 

A adição de pressão no leme no interior da curva faz com 
que a velocidade da asa externa aumente, criando maior 
sustentação nessa asa. Para evitar que aquela asa suba e 
para manter um ângulo constante de inclinação, pressão 
oposta do aileron será necessário. A pressão do leme 
interior também causa o nariz baixar em relação ao 
horizonte. Consequentemente, a pressão adicional no 
profundor seria necessária para manter uma atitude de 
inclinação constante. A condição resultante é uma curva 
com leme aplicado em uma direção, aileron na direção 
oposta e pressão excessiva no profundor - condição 
pronunciada de controle cruzado. 

Uma vez que o planador está em uma derrapagem durante 
a condição de controle cruzado, a asa do lado de fora da 
curva aumenta a velocidade e produz mais sustentação do 
que a asa interna, e planador começa a aumentar sua 
inclinação. Baixar o aileron de dentro da curva ajuda a 
arrastar a asa para trás, diminuindo a velocidade e 
diminuindo sua sustentação. Isso pode produzir uma 
rolagem no planador.   

O aileron esquerdo para cima 
Leme desviado para a direita 

O aileron direito para baixo 



A rolagem pode ser tão rápida que é possível que a 
inclinação atinja a vertical ou ultrapasse a mesma antes 
que possa ser corrigido. 

Para a demonstração da manobra, é importante que seja 
obtida uma altitude segura por causa de uma possível 
atitude extrema de nariz para baixo e uma perda de 
altitude pode ocorrer. Antes de demonstrar este estol, o 
piloto deve clarear a área quanto a outro tráfego aéreo. 
Enquanto a atitude e velocidade do planador estão sendo 
estabelecidas, o mesmo deve ser compensado. Quando o 
planador estiver estabilizado, deve ser comandada uma 
curva de média inclinação para simular uma curva de 
aproximação final que ultrapassa a linha central da pista. 
Durante a curva, pressão excessiva do leme deve ser 
aplicada na direção da curva, mas a inclinação mantida 
constante, aplicando pressão no aileron oposto. Ao mesmo 
tempo, aumentou a pressão no profundor para evitar que 
o nariz abaixe. 

Todas essas pressões de controle devem ser aumentadas 
até ocorrer o estol do planador. Quando o estol ocorre, 
alivie as pressões dos controles e simultaneamente diminua 
o AOA para iniciar a recuperação. Em um estol de controle 
cruzado, o planador muitas vezes estola com pouco aviso. 
O nariz pode baixar, a asa interior pode cair de repente, e 
o planador pode continuar a rolar para uma posição 
invertida. Este é geralmente o começo de um parafuso. É 
óbvio que perto do chão não há espaço para permitir que 
isso aconteça. 

A recuperação deve ser feita antes que o planador entre em 
uma atitude (espiral vertical ou parafuso); é uma questão 
simples retornar ao voo nivelado por meio do uso 
coordenado dos controles. O piloto deve ser capaz de 
reconhecer quando o estol é iminente e deve tomar 
medidas imediatas para evitar uma condição de estol 
completo. É imperativo que este tipo de estol não ocorra 
durante uma aproximação real para pouso, uma vez que a 
recuperação pode ser impossível antes do contato com o 
solo devido à baixa altitude. 

Erros comuns durante estóis avançados incluem: 

• Controle incorreto de arfagem e inclinação durante os 
estóis na reta e em curva. 

• Procedimentos de controle bruscos ou descoordenados. 

• Falha ao reconhecer as primeiras indicações de um estol. 

• Não conseguir o estol. 

• Baixa capacidade de reconhecimento e de procedimentos 
para recuperação. 

• Perda excessiva de altitude, velocidade ou permitir um 
estol secundário durante a recuperação.  

Velocidades operacionais 

Velocidade de Afundamento Mínimo 

A velocidade de afundamento mínimo é definida como a 
velocidade onde o planador perde a menor altitude em um 
determinado período de tempo. A velocidade do 
afundamento mínimo relativa varia com o peso do 

planador. Fabricantes de planadores publicam a perda de 
altitude em pés por minuto ou metros por segundo (por 
exemplo, 122 pés/min ou 0,62 m/seg) para um determinado 
peso. Voar a uma velocidade de afundamento mínimo 
resulta na máxima duração na ausência de térmicas. 

A velocidade de afundamento mínimo é fornecida no 
manual e é baseada nas seguintes condições. 

• O planador está de asas niveladas e voando em linha reta; 
o fator de carga é de 1,0 G. 

• Os controles de voo do planador são perfeitamente 
coordenados. 

• Os flaps de asa estão ajustados em zero graus e os freios 
aerodinâmicos estão fechados e travados. 

• As asas estão livres de insetos ou outros contaminantes. 

• O planador está em um peso especificado pelo fabricante. 

Ao voar em curva numa térmica, a velocidade adequada é 
a velocidade de afundamento mínimo mais adequada ao 
fator de carga, ou carga G, que o planador está submetido. 
A velocidade de estol do planador aumenta com o fator de 
carga. A velocidade mínima será aumentada com um 
aumento no fator de carga. Outro fator que sempre precisa 
ser considerado é que o peso bruto e a velocidade de estol 
do planador que pode variar se estiver equipado com lastro 
de água, que afeta a velocidade de afundamento mínimo. 
Para a maioria dos planadores, os seguintes pesos serão de 
maior interesse: 

1. Peso bruto máximo com lastro cheio de água e ambos os 
assentos ocupados 

2. Peso bruto máximo com ambos os assentos ocupados e 
sem lastro de água 

3. Um piloto a bordo 

O efeito do peso apenas na velocidade de estol pode ser 
expresso usando a fórmula básica de sustentação que é 
manipulada e simplificada para obter as informações 
necessárias. A fórmula de sustentação modificada é: 

Vs2 = √W2 

Vs1       W1 

Vs1 = velocidade de perda correspondente a algum peso 
bruto, W1 

Vs2 = velocidade de parada correspondente a um peso 
bruto diferente, W2 

Isso pode ser manipulado em Vs vezes a raiz quadrada do 
fator de carga (que é igual ao peso × carga G). 

Por exemplo, se a velocidade de estol for de 34 knots, 
considere a seguinte fórmula (34 × √1,2 (fator de carga) = 
34 × 1,10 = 37 a 30°) para a térmica: 

• Em uma curva de 30 °, o fator de carga é de 1,2 Gs. A raiz 
quadrada aproximada de 1,2 é 1,1. Agora multiplique 34 
knots vezes 1,1 que será a velocidade de estol que é de 37 
knots. Uma vez que a velocidade de afundamento mínimo 
é 40, que ainda está acima a velocidade de estol, mas 
apenas cerca de 3 knots, onde a margem de segurança está 



diminuindo e o piloto deve considerar aumentar a 
velocidade mínima por um fator proporcional ao aumento 
da velocidade de estol, neste caso 44 nós (40 × √1,2 (fator 
de carga) = 40 × 1,10 = 44 a 30 °). 

• Em uma curva de 45 °, o fator de carga é 1,18 (34 × √1,4 
= 34 x 1,18 = 40,12 nós a 45°). Agora multiplique 34 knots, 
vezes 1,18, o que dá uma velocidade de estol de 41 nós. A 
velocidade mínima de 40 knots agora está abaixo da 
velocidade de estol. O piloto deve aumentar o mínimo da 
velocidade proporcionalmente à velocidade de estol, e a 
nova velocidade seria de 48 nós (40 × √1,4 (fator de carga) 
= 41 × 1,18 = 48 a 45°), um fator de segurança de 7 knots. 

• Em uma curva de 60°, o fator de carga é de 2,0 Gs. A raiz 
quadrada aproximada de 2,0 é 1,4 (34 × √2,0 = 34 × 1,41 
= 48 knots a 60°). Agora multiplique 34 knots vezes 1,4 
que dá uma velocidade de estol de 48 knots. A velocidade 
mínima de afundamento de 40 knots está agora abaixo da 
velocidade de estol. O piloto deve aumentar a velocidade 
aerodinâmica mínima proporcionalmente a 57 knots, 
produzindo uma margem de segurança de 9 knots (40 x 
√2,0 (fator de carga) = 40 x 1,41 = 56,4 a 60°). 

A velocidade de afundamento mínimo relativa é sempre 
menor que a melhor L / D velocidade em qualquer dado 
peso operacional. Se o peso operacional do planador é 
visivelmente menor do que o peso bruto máximo, então a 
velocidade de afundamento mínima real naquele peso é 
inferior ao publicado pelo fabricante. 

Erros comuns em relação à velocidade de afundamento 
mínimo relativa incluem: 

• Determinação indevida da velocidade de afundamento 
mínimo. 

• Falha em manter a atitude correta de inclinação e 
controle de velocidade. 

Velocidade de Melhor Planeio 

A melhor velocidade de planeio (L / D) é definida como a 
velocidade que resulta na menor quantidade de perda de 
altitude em uma determinada distância. Este permite que 
o planador planeie a maior distância no ar calmo. Este 
desempenho é expresso como relação de planeio. O 
fabricante publica a melhor velocidade de planeio para 
pesos específicos e a relação de planeio resultante. Por 
exemplo, uma relação de planeio de 36: 1 significa que o 
planador perde 1 pé de altitude por cada 36 pés de 
movimento para frente em ar calmo a esta velocidade. A 
relação de planeio diminui em velocidades acima ou abaixo 
da melhor velocidade de planeio. A melhor velocidade de 
planeio pode ser encontrada nas Polares do planador no 
Capítulo 5, Limitações de Desempenho. 

Erros comuns relacionados à melhor velocidade de voo 
incluem: 

• Determinação indevida da melhor velocidade para voar 
e não factoring a sustentação e ventos de proa. 

• Falha em manter a atitude correta de inclinação e 
velocidade de controle. 

Velocidade para Voar 

Muito se fala sobre a importância de manter a melhor 
velocidade de voo, mas o importante é manter uma ótima 
velocidade de planeio, uma velocidade de penetração que 
leva em consideração as condições atmosféricas (por 
exemplo, afundamento ou um vento de proa). A 
comunidade de planadores refere-se a isso como velocidade 
para voar. A recomendação normal para enfrentar um 
vento contrário é adicionar de 1/3 a 1/2 da estimativa da 
velocidade do vento para Vbg, o que aumenta a razão de 
afundamento, mas também aumenta a velocidade no solo. 
Para um vento de cauda, deduza um 1/3 a 1/2 da 
velocidade estimada do vento da Vbg, que reduz a razão 
de afundamento e a velocidade no solo. Tenha em mente 
que, por segurança, é melhor errar as velocidades 
aerodinâmicas para mais do que para menos. 

Para ilustrar isso, a curva polar na Figura 7-35 indica a 
melhor velocidade de planeio quando ajustada para um 
vento de proa, vento de cauda ou descendente. Para um 
vento de cauda (A), o ponto de partida na escala horizontal 
foi movido uma certa distância para a esquerda 
correspondendo à velocidade do vento de cauda. 
Consequentemente, a linha tangencial preta que toca a 
curva em uma velocidade de planeio ideal menor que a 
melhor L/D de planeio sem vento (B), com uma razão de 
afundamento ligeiramente menor. Isso é o oposto de um 
vento de proa (C), mostrado pela linha roxa, e a de 
afundamento (D), mostrado pela linha amarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-35. Curva polar para uma velocidade ideal de 
planeio ajustada para vento de proa, vento de cauda e ar 
afundando. 

Para uma descendente, o ponto de partida na escala 
vertical foi movido para cima a uma distância 
correspondente para a velocidade vertical do ar. 
Consequentemente, a linha tangencial vermelha entra em 
contato com a curva a uma velocidade de planeio maior do 
que melhor velocidade de planeio. 

A velocidade para voar depende de: 

1. A razão de subida que o piloto espera alcançar na 
térmica. 

2. A razão de subida ou descida da massa de ar através da 
qual o planador está voando. 

3. A razão de afundamento inerente do planador e todas as 
velocidades entre a velocidade de afundamento mínimo e 
a velocidade que nunca deve ser excedida. 

Afundamento 
Vento de cauda      Vento de proa Velocidade 

Planador 

Afundamento mínimo 
Razão de afundamento 

A B C D 



4. Condições de vento de proa ou de cauda. 

O objetivo da velocidade de voar é minimizar o tempo e/ou 
altitude necessária para voar da posição atual para a 
próxima térmica e reduzir o tempo numa descendente e 
maximizar o tempo em uma térmica. Informações de 
velocidade para voar são apresentadas ao piloto em uma 
ou mais das seguintes maneiras: 

• Colocando um anel “velocidade para voar” (anel 
MacCready) em torno do variômetro. 

• Usando a tabela ou gráfico apropriado. 

• Usando um computador de voo eletrônico que exibe a 
velocidade ideal para voar. 

O piloto determina a velocidade para voar durante o 
planejamento inicial e então atualiza constantemente esta 
informação em voo. O piloto deve estar ciente das 
mudanças nas condições de voo para ter sucesso na 
realização de voos de circuitos de navegação ou durante 
uma competição de planadores. 

Erros comuns em relação à velocidade de voo são: 

• Determinação indevida da velocidade para voar. 

• Falha em manter a atitude de arfagem correta e controle 
de velocidade. 

• Não fazer a transição da velocidade de cruzeiro para a 
velocidade de subida em uma térmica conforme necessário 
e não mudar para a velocidade de cruzeiro quando 
deixando uma térmica de uma maneira prudente. 
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Capítulo 8 

 
Introdução  
 
Treinar procedimentos anormais e de emergência é um elemento 
essencial para se tornar um piloto de planador. O conhecimento dos 
procedimentos é necessário para lidar com problemas de controle, falha 
de instrumento ou mau funcionamento do equipamento. Isso é 
especialmente importante em atividades como o voo a vela. Entender 
como usar equipamentos de emergência e equipamentos de 
sobrevivência é uma necessidade prática. 



Oscilação induzida pelo piloto 

Oscilação induzida pelo piloto é um termo geral que se refere 
a oscilações de nariz que podem ocorrer em planadores e 
aeronaves em geral. Na maioria dos casos, os pilotos 
induzem essas oscilações através do controle excessivo do 
manche quando eles tentam impedir que estas oscilações 
ocorram. 

Oscilações induzidas pelo piloto (PIOs) 

A instabilidade da atitude de um planador que surge quando 
o piloto não consegue reconhecer o tempo de atraso inerente 
ao controle do planador é conhecido como oscilação induzida 
pelo piloto (PIO). Normalmente, os PIOs ocorrem quando o 
planador não responde instantaneamente ao comando e o 
piloto aumenta rapidamente a pressão nos controles. No 
momento em que o piloto julga que o planador está 
respondendo satisfatoriamente, o controle extra de pressões 
resulta em uma resposta tão vigorosa que o planador 
ultrapassa a atitude de voo desejada. Numa tentativa de 
corrigir a situação, o piloto move os controles rapidamente 
na direção oposta, super compensando o erro. O movimento 
indesejado do planador diminui, para por um instante, e 
depois inverte. O piloto alarmado mantém significativa 
pressão no controle para tentar aumentar a razão de 
resposta. O planador, agora em movimento rápido na 
direção desejada em resposta aos comandos aplicados, 
novamente ultrapassa a atitude desejada devido os 
comandos bruscos do piloto já completamente alarmado 
movendo os controles de voo na direção oposta. A menos que 
o piloto entenda que essas oscilações são o resultado direto 
do excesso de comando no planador, é improvável que as 
oscilações cessem. Muito provavelmente eles irão aumentar 
de intensidade até que tenha uma perda de controle 
completa. 

Embora os PIOs possam ocorrer a qualquer momento, essas 
situações ocorrem mais comumente durante o treinamento 
primário. Instabilidade de atitude de nariz é outro resultado 
do centro de gravidade que se encontra para trás dos limites. 
Caso um piloto se depare com um PIO, ele deve ter certeza 
de que o CG está dentro dos limites. Instabilidade de atitude 
tende a desaparecer à medida que a experiência do piloto 
cresce porque os pilotos ganham familiaridade com o tempo 
de atraso inerente aos controles de voo. Esses tipos de 
oscilações também podem ocorrer quando um piloto faz 
voos em tipos desconhecidos de planadores. Por esta razão, 
um cuidado especial deve ser tomado quando o piloto está 
se preparando para voar um planador de assento único em 
que o piloto não tem experiência prévia. Ao experimentar 
um novo modelo de planador de assento único, o tempo de 
latência dos controles de voo deve ser aprendido sem o 
benefício óbvio de ter  um instrutor de voo de planador a 
bordo durante o voo para oferecer conselhos ou, se 
necessário, intervir. Enquanto a maioria das discussões 
sobre PIO são dedicadas a oscilações de atitude, deve-se 
considerar as oscilações induzidas por rolagem e guinada. 

O primeiro passo para interromper o ciclo PIO é 
reconhecer o tempo de latência inerente à resposta do 
planador. Qualquer mudança na atitude de voo do 
planador leva uma quantidade apreciável de tempo para 

responder a estes comandos aplicados, e a massa do 
planador responde aos comandos aplicados pelo piloto. O 
segundo passo é modificar como aplicar os controles para 
evitar o comando excessivo no planador. A técnica correta 
é pressionar os controles até o planador começar a 
responder na direção desejada, e então aliviar a pressão. 
Quando o planador se aproxima da atitude desejada, 
centre o controle de voo para que o excesso de controle 
não ocorra. 

PIOs durante o lançamento 

É mais provável que os PIOs ocorram durante o lançamento 
porque o tempo de resposta do planador muda rapidamente 
conforme o planador acelera. Durante os primeiros 
momentos da rolagem na decolagem, o controle 
aerodinâmico é ruim, a sensação de controle do planador é 
muito lenta, e o tempo de atraso é grande. Os controles de 
voo exigem uma ampla gama de movimento ou aplicação 
para ter um efeito sobre a trajetória de voo do planador. À 
medida que o planador ganha velocidade, a resposta 
aerodinâmica melhora e a sensação de controle fica mais 
nítida e o tempo de atraso diminui. Quando o planador 
adquiriu uma velocidade de voo segura, o tempo de latência 
é curto, os controles parecem normais e os PIOs se tornam 
muito menos prováveis. 

Fatores que influenciam os PIOs 

As características da combinação gancho de 
reboque/reboque na atitude do planador que está sendo 
voado pode levar a uma atitude de nariz não comandada 
caso o piloto não compense esses efeitos. Isso pode 
contribuir para o PIO durante o reboque. Além do mais, a 
turbulência causada pela hélice e a asa da aeronave 
rebocadora, através das quais o planador deve passar se 
houver pouco ou nenhum vento cruzado, afetam a atitude 
de voo e a resposta de controle do planador, especialmente 
em baixas velocidades durante o início da rolagem de 
decolagem. 

Para minimizar a influência da esteira do avião, use uma 
corda de reboque de comprimento adequado - 200 pés é o 
comprimento mínimo para operações normais de reboque. 
Um cabo de reboque quanto mais longo mais isolará a 
esteira do avião de reboque durante o reboque. Cordas de 
reboque curtas, por outro lado, mantêm o planador mais 
próximo do rebocador e sua esteira turbulenta, 
complicando o problema para controlar o planador. 

Existem várias técnicas que reduzem a probabilidade e 
gravidade dos PIOs durante um reboque. Um piloto não 
deve tentar sair do solo até estar confiante de que a 
velocidade de voo é boa e o controle aerodinâmico foi 
alcançado. Além disso, logo após o momento de decolar, 
deixe o planador subir alguns metros acima da pista antes 
de estabilizar a altitude do planador. Dois a três metros é 
alto o suficiente para que pequenos ajustes de atitude, se 
aplicados prontamente, e não resultem em contato do 
planador com a superfície da pista, mas não alto o 
suficiente para perder de vista o rebocador abaixo do nariz 
do planador. Cuidado deve ser dado se tentar estabilizar o 
planador a apenas algumas polegadas acima do solo, 
porque fornece pouca margem para erro se ocorrer um PIO.  



Ajuste inadequado do compensador do profundor 

A posição de ajuste da compensação do profundor também 
contribui para o PIO no que diz respeito a atitude de nariz. 
A lista de verificação de decolagem inclui um cheque para 
confirmar a configuração apropriada do ajuste do 
compensador na decolagem. O compensador corretamente 
ajustado para decolagem apresenta uma pressão normal no 
manche, e a probabilidade de PIO é reduzida. Se o ajuste do 
compensador estiver incorreto, uma pressão anormal no 
manche será sentida e pode contribuir para o PIO. 

O excesso de compensação para baixo exige que o piloto faça 
uma pressão no manche para trás para alcançar e manter a 
atitude de nariz desejada durante o lançamento e a subida. 
Se o compensador é ajustado excessivamente para cima, o 
piloto precisa manter uma pressão no manche para frente. 
Quanto mais pressão é necessária, maior é a probabilidade 
de que o piloto perca o controle do planador. 

Embora todos os planadores exibam essas tendências caso 
sejam indevidamente compensados, o efeito é mais 
pronunciado naqueles planadores que possuem uma 
superfície de compensação aerodinâmica ou um anti-servo 
no compensador do profundor. O efeito geralmente é menos 
pronunciado naqueles planadores equipados com um 
compensador que tem um sistema simples de mola. 
Independentemente do tipo de compensador do profundor 
que esteja instalado no planador, a prevenção de erros é 
superior à correção dos erros. Use uma lista de verificações 
compreensiva antes da decolagem e ajuste o compensador 
do profundor na posição apropriada antes do lançamento 
para ajudar a evitar um PIO atribuível ao mau uso do 
compensador do profundor. [Figura 8-1] 

Configuração Imprópria dos Flaps  

A probabilidade de PIOs aumenta se os flaps da asa não 
estão corretamente ajustados na posição de decolagem 
desejada. Para a maioria dos planadores equipados com 
flaps, os manuais recomendam que os flaps sejam definidos 
a 0° para decolagem. Os pilotos devem rever seus manuais 
quanto as recomendações do fabricante para configurações 
de decolagem. 

Se os flaps estiverem incorretamente ajustados para a 
decolagem, um flap com ajuste positivo aumenta a 
curvatura da asa e a sua sustentação, e o planador tende a 
sair prematuramente da pista, talvez antes mesmo de 
comandar o profundor o suficiente para controlar a atitude 
nariz. Tentando evitar que o planador flutue acima da 
pista, o piloto pode exercer considerável pressão no manche 
para frente. A medida em que o 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-1. Decolagem prematura e PIOs 

planador continua a acelerar, esta pressão para a frente no 
manche exerce uma rápida mudança de atitude de nariz 
para baixo devido ao aumento do fluxo de ar sobre o 
profundor. A medida em que o nariz vai para baixo, o piloto 
pode exercer considerável pressão no manche para trás a 
fim de evitar a descida. A mudança severa de atitude 
normalmente resulta em PIOs. Caso o movimento continue, 
o contato brusco com a superfície da pista pode resultar em 
danos ao planador e lesões corporais. 

Se os flaps da asa estiverem incorretamente configurados 
para um ajuste de flaps negativo, a curvatura da asa diminui 
e consequentemente a sua sustentação, podendo a 
decolagem ser alongada tanto tempo que o avião pode 
decolar e começar a subir enquanto o planador ainda está 
rolando na pista, sendo incapaz para se manter no ar. Uma 
pressão excessiva no manche para trás pode eventualmente 
ajudar o planador a sair da pista, mas a uma velocidade 
relativamente alta na decolagem traduz-se em um 
profundor muito mais eficaz, e uma flutuação pode ocorrer 
como resultado da posição extrema do profundor. Uma 
correção muito grande para a flutuação com excessiva 
pressão do manche para a frente aumenta a magnitude do 
movimento. Uma série de PIOs podem ocorrer. Se esta 
condição continuar, poderá levar a um término prematuro 
do reboque. 

Oscilações de rolamento induzidas pelo piloto durante o 
lançamento 

As oscilações de rolagem induzidas pelo piloto ocorrem 
principalmente durante o lançamento, particularmente em 
um reboque com avião. Como o piloto de reboque aplica 
potência total, o planador avança, ficando balanceado 
lateralmente sobre a sua roda principal com a ajuda do 
corredor de asa. Depois que o corredor de asa larga a asa, a 
aerodinâmica ou vento cruzado podem causar uma queda da 
asa. Se uma ponta da asa começar a cair em direção ao solo 
antes que o planador obtenha velocidade significativa, o 
controle do aileron é marginal e será considerável o 
movimento do manche que deve ser aplicado para obter 
uma resposta dos ailerons do planador. Como o planador 
acelera, a resposta de controle melhora e a latência de 
resposta do planador diminui. Conforme a aceleração 
continua, o piloto deve reconhecer a capacidade de resposta 
aumentada do planador para evitar o controle excessivo do 
mesmo. [Figura 8-2] 

Embora as oscilações de rolagem possam se desenvolver 
durante as operações de lançamento pelo solo, elas ocorrem 
com menos frequência do que durante as operações de 
reboque  

  

Uma decolagem prematura é resultado da má gestão do ajuste do compensador do profundor. A baixa velocidade na decolagem 
resulta em uma resposta lenta do profundor. O piloto assustado contraria o profundor e o resultado é uma oscilação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-2. Oscilações de rolagem induzidas pelo piloto 
durante a corrida  de descolagem. 

com avião, porque um excelente controle aerodinâmico do 
planador é rapidamente alcançado devido à aceleração 
rápida. Uma vez que o controle melhora à medida que a 
aceleração aumenta, operações que usam um forte 
guincho ou veículo de lançamento são menos propensos a 
oscilações.  

A massa da asa também afeta as oscilações de rolagem. 
Durante as baixas velocidades, se as asas não ficarem 
niveladas, o piloto aplica considerável pressão de aileron 
para retornar as asas para a atitude nivelada. Devido a 
grande massa e considerável amortecimento aerodinâmico 
que os planadores de asa longa exibem, há um atraso 
considerável de tempo a partir do momento em que a 
pressão é aplicada até o momento em que as asas estão 
niveladas novamente. Pilotos inexperientes mantêm uma 
pressão considerável sobre os ailerons até que as asas 
estejam niveladas antes de liberar a pressão de controle. As 
asas continuam seu momento de rolamento devido à sua 
massa, comprimento e impulso sobre o eixo longitudinal do 
planador. O piloto percebe esse ímpeto tarde demais e aplica 
uma pressão considerável na direção oposta em outra 
tentativa de nivelar as asas. 

Depois de um tempo, as asas respondem e voltam a ficar 
niveladas, e então o piloto centraliza os ailerons mais uma 

vez. Como antes, o momento das asas sobre o eixo 
longitudinal é considerável, e as asas continuam seu 
movimento de rolagem. Esta série de PIOs podem continuar 
até que uma ponta da asa toque o solo, possivelmente com 
uma força considerável, causando dano a asa ou um cavalo 
de pau e um lançamento abortado. Para reduzir a 
probabilidade deste tipo de oscilação de rolagem, antecipar 
o momento das asas do planador sobre o eixo longitudinal e 
reduzir a pressão de controle do aileron à medida em que as 
asas se aproximam da posição nivelada. 

Oscilações de guinada induzidas pelo piloto durante o 
lançamento 

As oscilações de guinada induzidas pelo piloto são 
geralmente causadas por excessivo comando de leme. Como 
as oscilações de rolagem, o problema é a incapacidade do 
piloto para reconhecer que o planador está acelerando e tem 
um momento considerável. E se o planador se afasta da 
trajetória do reboque, a aplicação do leme na direção 
apropriada ajuda a corrigir a situação. Se a pressão do leme 
é mantida por muito tempo, o grande impulso da guinada 
nas asas do planador e fuselagem resulta em ultrapassar a 
posição de guinada desejada e desviar para a direção oposta. 
Compensando excessivamente para uma grande guinada, o 
piloto aplica considerável pressão no leme na direção oposta 
a pressão do leme original. Enquanto o planador continua a 
acelerar, a efetividade do leme aumenta e o tempo de 
retardamento diminui. Em casos extremos, o planador pode 
perder a reta da pista e colidir com placas na borda, luzes da 
pista, planador estacionado ou outros obstáculos. A solução 
para esse tipo de oscilação de guinada é antecipar o 
momento nas asas do planador e da fuselagem sobre o eixo 
vertical e reduzir a pressão no pedal do leme quando o nariz 
do planador começa a guinada na direção desejada em 
resposta aos comandos de leme. [Figura 8-3] 

Quando a asa de um planador entra em contato com o solo 
durante a corrida de decolagem, o resultado é uma guinada 
não comandada. O arrastar a ponta da asa no solo induz 
uma guinada na direção da ponta da asa que tocou o solo. A 
guinada geralmente é suave se a ponta da asa tocar em um 
pavimento liso, mas muito mais vigoroso se a ponta da asa 
toca o solo de uma pista de grama alta. Se a pressão 
apropriada do aileron falhar para levantar a ponta da asa do 
solo rapidamente, a única solução é desligar o cabo de 
reboque e abortar a tentativa de decolagem antes que perca 
todo o controle do planador. 

Quanto maior a massa da asa e quanto maior a envergadura 
é, mais momento o planador exibe sempre que rolar ou 
oscilações de guinada surgirem. Alguns planadores de alto 
desempenho possuem asas notavelmente longas e pesadas; 
uma vez em movimento, elas tendem a permanecer em 
movimento por um tempo considerável. Isto é verdade não 
apenas nos momentos de atitude de nariz, mas também nas 
rolagens e guinadas. A massa das asas, juntamente com o 
braço do momento muito longo de asas de grande extensão, 
resulta em tempos de atraso substanciais na resposta a 
comandos de aileron e leme  

Oscilações induzidas pelo piloto durante a fase inicial da 
decolagem. Movimentos feitos por longos períodos, em asas 
longas como as dos planadores, tendem a ultrapassar o 
desejado. Esta tendência é agravada se o piloto mantiver a 
correção de aileron por muito tempo. 
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O ímpeto de uma  guinada, 
considerando a massa das asas 
e da fuselagem do planador, 
estes contribuem para 
ultrapassar a posição desejada. 
Esta tendência é agravada se o 
piloto mantiver a pressão do 
leme para correção por muito 
tempo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-3. Oscilações de guinada induzida pelo piloto 
durante a corrida de descolagem. 

durante a parte inicial da corrida de decolagem e durante a 
última parte da corrida de pouso. Mesmo pilotos de 
planadores altamente proficiente encontram grandes 
desafios nas decolagens e pousos nesses planadores. Muitos 
desses planadores são projetados para competições ou voos 
de navegação e possuem dispositivos para a adição de água 
como lastro nas asas. Adicionando lastro aumenta a massa, 
que resulta em um aumento no tempo de resposta. 

Pilotos com pouca experiência e pilotos novatos em 
planadores de alto desempenho devem rever 
completamente o manual antes de voar. Recomenda-se 
também rever os procedimentos normais, procedimentos de 
emergência, e as características do planador com um piloto 
qualificado ou piloto instrutor antes de tentar o voo em 
qualquer planador de alto desempenho. 

Oscilações induzidas por rajadas 

Os ventos de proa podem induzir oscilações de atitude 
porque a eficácia do profundor varia devido a mudanças na 

velocidade do fluxo de ar sobre o mesmo. Ventos cruzados 
também podem induzir oscilações de derrapagem e rolagem. 
Em rajadas de ventos, os efeitos no controle do planador 
mudam rapidamente dependendo da velocidade e da razão 
do componente de vento cruzado. Um vento cruzado da 
direita, por exemplo, tende a alinhar o planador com o 
vento, causando uma guinada não comandada para a 
direita. Os ventos laterais tendem a levantar a asa contra o 
vento do planador e empurrar a cauda a favor do vento. 

O terreno local pode ter um efeito considerável no vento. O 
vento soprando sobre e em torno dos obstáculos pode ser 
tempestuoso e caótico. Obstáculos próximos, como 
hangares, bosques ou linhas de árvores, colinas e 
cordilheiras podem ter um efeito pronunciado nos ventos de 
baixa altitude, particularmente nos obstáculos no lado do 
vento. Em geral, o efeito de um obstáculo contra o vento é 
induzir uma turbulência adicional e rajadas no vento. Estas 
condições são geralmente encontradas a partir da superfície 
até uma altitude de 300 pés ou mais. Se o voo nestas 
condições não puder ser evitado, a regra geral durante a 
decolagem é atingir uma velocidade adicional antes do de 
sair do solo. 

A velocidade adicional aumenta a capacidade de resposta 
dos controles e simplifica o problema de correção para a 
turbulência e rajadas. Isso fornece uma medida de proteção 
contra os PIOs. A velocidade adicional também oferece 
uma margem acima da velocidade. Isso é muito desejável 
em dias de rajadas porque variações no componente de 
vento têm um efeito considerável na velocidade indicada. 

Cuidado: Não exceda as limitações de velocidade de 
reboque adicionando margens de velocidade de segurança 
para a decolagem em condições de vento. 

Rajadas verticais durante um cruzeiro de alta velocidade 

Embora os PIOs ocorram mais comumente durante o 
lançamento, eles podem ocorrer durante o voo de cruzeiro, 
mesmo quando em alta velocidade. A turbulência 
geralmente desempenha um papel nesse tipo de PIO, assim 
como a elasticidade e flexibilidade da estrutura do planador. 
Um exemplo é um encontro com uma corrente ascendente 
abrupta durante um cruzeiro de alta velocidade com as asas 
niveladas. O sopro da rajada para cima aumenta o ângulo 
de ataque das asas, que envergam para cima muito 
rapidamente, armazenando energia elástica nas longarinas 
das asas. No momento, o carregamento G na cabine é 
significativamente maior do que um G. Como uma mola 
helicoidal comprimida quando é solta, as hastes das asas 
refletem para baixo, elevando a fuselagem para cima. 
Quando a fuselagem atinge o topo deste movimento, a asas 
estão armazenando energia elástica na direção para baixo, e 
a fuselagem é lançada para baixo em resposta à liberação da 
energia elástica nas longarinas da asa. O piloto então 
experimenta uma carga G reduzida, acompanhada talvez 
por um choque na parte superior do canopi se o cinto de 
segurança e o arnês de ombro não estiverem presos 
adequadamente. 

  



Durante esses movimentos, o peso da mão do piloto e do 
braço na alavanca de controle podem fazer com que o 
manche se mova significativamente para a frente ou para 
trás. Durante o carregamento de G positivo, o aumento do 
peso aparente do braço do piloto tende a mover o manche 
para trás, aumentando ainda mais o ângulo de ataque e o 
fator de carga G na asa. Durante o carregamento negativo, 
o peso aparentemente reduzido do braço do piloto tende a 
resultar em movimento para frente, reduzindo o ângulo de 
ataque e reduzindo ainda mais o fator de carga G. Em suma, 
esta rápida ciclagem induzida no controle de voo afeta o 
fator de carga e aumenta a intensidade das rajadas verticais 
na fuselagem do planador e no piloto. Uma proteção contra 
isso é reduzir a velocidade quando navegando em ar 
turbulento. Outra proteção é apoiar os dois braços e usar as 
duas mãos no manche ao cruzar o ar turbulento em alta 
velocidade. 

Oscilações de atitude induzidas pelo piloto durante o pouso 

Alguns PIOs podem ocorrer durante o pouso em ar 
turbulento pelas mesmas razões anteriormente indicadas. 
Pousar o planador envolve a interação com o efeito do solo 
durante o arredondamento e mantendo o controle preciso do 
planador, mesmo quando a velocidade reduz e a atuação dos 
controles diminuem. Um piloto pode causar um PIO por 
contrapor os comandos de profundor durante o 
arredondamento, causando no planador uma flutuação bem 
acima da superfície de pouso, mesmo com a velocidade 
diminuindo. Se o piloto reage empurrando o manche bem 
para frente, o planador vai mergulhar rapidamente no solo 
com uma razão relativamente rápida de descida. Se o piloto 
puxar o controle e recuar para se contrapor a esta descida 
enquanto ainda em posse de velocidade relativa 
considerável, o planador flutuará novamente e o ciclo do 
PIO continua. Se a velocidade é baixa quando o piloto puxa 
para trás o manche para evitar um pouso brusco, 
provavelmente não haverá profundor disponível o suficiente 
para deter a descida. Um pouso brusco ou um toque de nariz 
no solo poderá ocorrer. 

Para reduzir a flutuação durante o arredondamento, 
estabilize o planador em uma altitude de 3 ou 4 pés e, em 
seguida, inicie o arredondamento novamente. Não tente 
forçar o nariz do planador a descer para a pista. Se a 
velocidade durante a flutuação for baixa e esta levar o 
planador mais alto do que uma altitude de arredondamento 
normal, pode ser necessário reduzir a extensão dos 
spoilers/freios aerodinâmicos a fim de moderar a razão de 
descida do planador. Cuidado deve ser tomado para evitar 
mudanças abruptas. Retração parcial dos spoilers/freios 
aerodinâmicos permitem que a asa forneça um pouco mais 
de sustentação apesar da velocidade estar diminuindo. 

Outra fonte de PIOs durante a aproximação para pouso é o 
ajuste excessivamente abrupto da configuração dos 
spoilers/freios aerodinâmicos. 

Os spoilers/freios aerodinâmicos na maioria dos planadores 
modernos provocam uma grande quantidade de arrasto 
quando totalmente comandados, e eles reduzem a 
sustentação da asa consideravelmente. Uso excessivo dos 
spoilers/freios aerodinâmicos durante a aproximação podem 
facilmente levar a oscilações na atitude de nariz e mudanças 

de velocidade. A maneira mais fácil de se proteger contra 
essas oscilações é fazer ajustes suaves nos spoilers/freios 
aerodinâmicos sempre que for necessário fazer o seu uso. 
Este torna-se particularmente importante durante o 
arredondamento para pouso antes do toque. Um aumento 
súbito da extensão de spoilers/freios aerodinâmicos resulta 
em uma alta razão de afundamento e possível contato com 
a pista. Isso pode levar a um rebote no ar, preparando o 
cenário para uma série de PIOs. Como antes, a solução é 
estabilizar o planador, então retomar o arredondamento. Se 
os spoilers/freios aerodinâmicos são recolhidos 
abruptamente durante o arredondamento, o planador 
provavelmente vai flutuar por causa do aumento de 
sustentação fornecida pelas asas. Lembre-se, spoiler/freios 
aerodinâmicos fornecem arrasto e reduzem a sustentação. 
Este aumento extra e a reação do piloto pode resultar em 
comandos acima do necessário e resultar em PIOs. O uso de 
spoiler/freios aerodinâmicos devem ser determinados pelas 
condições de voo. Se uma rajada de vento fez com que o 
planador balançasse, em seguida, o uso do spoiler/freio 
aerodinâmico é uma opção para o piloto restabelecer a 
atitude do arredondamento. Se os spoilers/freios 
aerodinâmicos precisarem ser ajustados, faça-o com um 
movimento lento e suave. 

Oscilações Induzidas pelo planador 

Influência da atitude de nariz do planador na posição do 
gancho de reboque 

A localização do gancho de reboque do planador influencia 
o controle de atitude de nariz do planador durante operações 
de reboque. Durante estas operações, o cabo de reboque está 
sob considerável tensão. Se o cabo de reboque estiver 
conectado a um gancho localizado mais ou menos 
diretamente no eixo longitudinal do planador, a tensão do 
cabo de reboque tem pouco efeito na atitude de nariz do 
planador. 

Em muitos planadores, o gancho de reboque está localizado 
abaixo da nacele ou apenas a frente do trem de pouso. 
Muitos planadores europeus têm o gancho localizado na 
barriga do planador, apenas um pouco a frente do trem de 
pouso principal e abaixo do eixo longitudinal do planador. 
O centro de massa do planador está acima da localização do 
gancho nesta posição. De fato, praticamente toda a massa 
do planador está acima do gancho. A massa do planador tem 
uma inércia que resiste à aceleração quando a tensão do cabo 
de reboque aumenta. Nestas configurações de gancho de 
reboque, um aumento na tensão do cabo de reboque causa 
uma cabrada não comandada no nariz do planador, como 
mostrado na Figura 8-4. Diminuição na tensão do cabo de 
reboque resulta em uma picada sem comando. 

Mudanças rápidas na tensão da corda de reboque, ocorrem 
muito provavelmente em ar turbulento, causando efeitos 
alternados. Naturalmente, nos dias em que as térmicas estão 
disponíveis, o reboque é conduzido em ar turbulento. O 
potencial para indução de oscilações de nariz são óbvias, 
como as rápidas variações na tensão da corda de reboque 
induzem mudanças rápidas na atitude de nariz do planador. 
Para manter uma atitude de nariz constante durante o 
reboque, o piloto deve ficar atento a   



 

 

 

 

 

 

 

 

variações na tensão da corda de reboque e ajustar a pressão 
os controles de voo para neutralizar o efeito das variações na 
tensão do cabo de reboque 

Oscilações de um planador self-launching durante um voo 
com motor 

Em alguns planadores self-launching e planadores 
equipados com um motor de sustentação (sustainer), o 
motor é estendido acima do planador logo atrás da nacele. 
O vetor de empuxo da hélice do motor está localizado acima 
do eixo longitudinal do planador e do centro massa. [Figura 
8-5] Esta combinação de motor e estrutura exibe uma 
relação complexa entre configuração de potência e atitude 
de nariz. Quando as mudanças de potência são feitas, a linha 
do vetor de empuxo da hélice tem um efeito perceptível na 
atitude de nariz do planador. Isso inclui os efeitos do fluxo 
de ar produzido pela hélice no profundor causando variações 
na eficácia do profundor e adicionando complexidades ao 
voo. Antes do voo, estude o manual cuidadosamente para 
descobrir quais são estes indesejados efeitos e como 
neutralizá-los. Quando os ajustes do acelerador devem ser 
mudados, é uma boa prática mover o acelerador 
controladamente de forma suave e gradual, coordenando 
com os controles de voo. Isso dá tempo ao piloto para 
reconhecer e neutralizar o efeito que a mudança de potência 
tem sobre a atitude de nariz. Na maioria dos planadores self-
launching, o efeito é maior quando voando em ou perto da 
velocidade aerodinâmica mínima controlável (VMCA). Os 
pilotos de planador self-launching devem evitar voar a 
baixa altitude com potência. [Figura 8-5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-5. Relação de atitude do nariz/potência do motor 
para o planador de self-launching com pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planadores self-launching também podem ser suscetíveis a 
PIOs durante a corrida de decolagem, particularmente 
aqueles com um motor montado num pilone bem acima do 
eixo longitudinal. [Figura 8-5] O grande vetor de empuxo e 
a influência do fluxo de ar produzido pela hélice no fluxo de 
ar sobre o profundor do planador com capacidade de self-
launching pode tender a causar mudança considerável na 
atitude de nariz do planador quando mudanças de potência 
são feitas. 

Oscilações da roda de nariz do planador durante 
lançamentos e pousos 

Muitos planadores de fibra de vidro de dois lugares em 
tandem, e alguns planadores de fibra de vidro de um lugar, 
apresentam uma configuração de trem de pouso de três 
rodas. A roda principal está equipada com um grande pneu; 
a roda de cauda e a roda de nariz são equipados com pneus 
menores. Durante as operações no solo, se a roda 
permanecer em contato com o solo, qualquer solavanco 
comprime o pneu da roda de nariz. Quando o pneu da roda 
de nariz se recupera do solavanco, uma cabrada não 
comandada ocorre. Se a cabrada é suficiente, como é 
provável que ocorra depois de bater em um obstáculo 
durante um táxi rápido, a roda de cauda entra em contato 
com a pista, comprime e dá um rebote. Isso pode resultar em 
uma oscilação devido a alternância de roda de nariz e de 
cauda ao bater na pista, comprimindo e recuperando. Em 
casos extremos, a fuselagem do planador pode vir a ficar 
muito danificada. Durante a corrida de decolagem, a melhor 
maneira para evitar uma oscilação em um planador 
equipado com roda de nariz é usar o profundor para levantar 
a roda de nariz para fora da pista assim que praticável e, em 
seguida, definir a atitude de nariz de modo que a roda 
principal do planador seja a única roda em contato com o 
solo. Para evitar uma oscilação durante o pouso, mantenha 
o planador no arredondamento até que a roda principal e a 
de cauda toquem simultaneamente. Durante a corrida de 
pouso, use o profundor para manter a roda de nariz fora do 
solo pelo maior tempo possível. 

Oscilações em um planador equipado com roda de cauda / 
skid de cauda durante lançamentos e pousos 

A maioria dos planadores tem uma roda de cauda. Quando 
carregado e pronto para o voo, esses planadores têm a roda 
principal e a roda traseira ou skid de cauda em contato com 
o solo. Nestes planadores, o centro de gravidade é mais atrás 
da(s) roda(s) principal(ais). 

  

Figura 8-4. Efeitos do aumento da tensão da corda de reboque na atitude do nariz do planador equipado com um 
gancho na barriga durante o reboque. 

O gancho do CG ou o inferior está localizado bem abaixo do eixo longitudinal do planador. O momento do longo braço 
formado entre o gancho CG e o centro de massa dos aviões influenciam na atitude de nariz durante o reboque. O 
aumento da tensão da corda aumenta a tendência de cabrar 

Força da corda 
Corda 

Centro de massa Eixo longitudinal 

A linha de tração do motor de um planador de self-launching 
é alta e acima do eixo longitudinal do mesmo. O braço do 
momento do pod do motor afeta a atitude de nariz. O 
aumento de potência implica num momento que leva o nariz 
para baixo. 
O fluxo da hélice passa pelo profundor. O aumento de 
potência fornece maior velocidade desse fluxo e aumenta a 
eficácia do profundor. A diminuição de potência produz 
menor fluxo e reduz a eficácia do profundor. Estude o 
manual de voo do planador para aprender as 
complexidades da relação potência-cabrada. 

Centro de massa 

Eixo longitudinal 



Por isso, qualquer impulso para cima no trem de pouso 
principal tende a lançar o nariz do planador para cima, a 
menos que a roda de cauda ou o skid de cauda esteja em 
contato com o solo e impeça a mudança na atitude de nariz. 

O impulso para cima no trem de pouso principal pode 
ocorrer por numerosas circunstâncias. Uma causa é um 
solavanco na superfície pista durante a decolagem ou 
pouso. Se a atitude de nariz resultante é vigorosa o 
suficiente, é provável que o planador saia do solo 
momentaneamente. Se a velocidade for baixa, o controle do 
profundor é marginal. Como o piloto reage ao inesperado 
"salto", o comando excessivo do profundor resulta em PIO. 
[Figura 8-6] 

Técnica de pouso inadequada em um planador com roda de 
cauda também pode levar a um impulso para cima no trem 
de pouso principal e PIOs subsequentes. Pousando um 
planador com roda de cauda numa atitude de nariz baixo, 
ou mesmo em uma atitude nivelada, pode causar problemas. 
Se a roda principal entrar em contato com o solo antes da 
roda traseira ou skid de cauda, a compressão do pneu e seu 
rebote inevitável fornecerá um impulso significativo para 
cima. O nariz do planador pode se elevar, o ângulo de ataque 
aumenta e o planador volta a voar. Como antes, o excesso 
de comando do profundor leva a PIOs. 

Para evitar este tipo de PIO, não permita que o planador 
se acomode sobre a superfície de pouso com uma atitude 
de nariz para baixo ou com excesso de velocidade. 
Durante o arredondamento de pouso, segure o planador 
alguns centímetros acima do solo com uma suave pressão 
para trás no manche, conforme necessário. A velocidade 
reduz e a atitude de nariz muda gradualmente para uma 
atitude de nariz levemente para cima. O toque ideal é 
simultâneo com um contato suave da roda principal e 
roda de cauda ou skid de cauda. Atrasando o toque 
apenas um pouco resulta num contato da roda de cauda 
com a superfície da pista um instante antes da roda 
principal. Este tipo de pouso é aceitável e desejável para 
muitos planadores com roda de cauda porque torna o 
rebote muito improvável. Consulte o manual do 
planador a ser voado para mais informações sobre os 
procedimentos recomendados para o toque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-6. Rebote do  pneu. 
 

Procedimentos anormais e de emergência durante 
o reboque 

Procedimentos anormais 

Falha de equipamento mecânico, fatores ambientais e erro 
do piloto podem causar ocorrências anormais durante um 
reboque. Falhas no equipamento mecânico podem ser 
causadas por falhas do cabo de reboque e gancho de 
reboque, falhas mecânicas do rebocador e falhas mecânicas 
do planador. Falha da corda de reboque (uma ruptura 
inesperada) pode resultar do uso de uma corda de reboque 
fraca ou desgastada. Falhas na corda de reboque podem ser 
evitadas usando material apropriado para reboque, fusiveis 
quando necessário, anéis de reboque adequados e 
manutenção apropriada do cabo de reboque. 

As falhas do sistema de reboque incluem desligamentos da 
corda de reboque não comandados ou a incapacidade de 
desligar. Essas falhas podem ocorrer no avião de reboque 
ou no sistema de gancho do planador. Um bom pré-voo e 
manutenção desses sistemas devem ajudar a evitar esses 
tipos de falhas. Falhas mecânicas do avião de reboque 
podem envolver o motor ou a célula. Quando o piloto do 
reboque ou piloto do planador se depara com uma falha 
mecânica, ele deve sinalizar o piloto do planador para 
desligar imediatamente.[Figura 8-7] Esta é uma das muitas 
situações que são de vital importância que tanto o piloto de 
reboque como o piloto de planador devem ter um 
conhecimento profundo dos sinais visuais de reboque. 

A falha mecânica do planador pode incluir avarias no 
sistema do gancho de reboque, problemas de controle de voo 
e montagem ou ajustes incorretos. Se ocorrer uma falha 
mecânica, o piloto de planador deve avaliar a situação para 
determinar a melhor ação. Em algumas situações, pode ser 
benéfico permanecer no reboque, enquanto outras situações 
podem exigir o desligamento imediato. 

Se o mecanismo de liberação do planador falhar, o piloto do 
reboque deve ser notificado por rádio ou sinal de reboque e 
o planador deve manter a posição alta de reboque. O piloto 
do reboque deve rebocar o planador até a vertical do 
aeroporto e soltar o planador do reboque. O cabo de 
reboque deve cair para trás do planador. O design do 
mecanismo de gancho Schweizer é de tal forma que a corda 
se desprende do planador pelo seu próprio peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1   pneu não comprimido 2     pneu se comprime 
durante um pouso duro 
ou com o impacto de uma 
colisão da pista. 

3     compressão máxima do 
pneu 

4     O pneu dá um  rebote, 
lançando o planador no ar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-7. Sinal do reboque e planador devido a falha do 
mecanismo de liberação. 

Como alguns planadores não liberam a corda, o piloto de 
planador deve puxar o desligador para garantir que o cabo 
de reboque seja liberado. 

Rebocadores são geralmente equipados com uma variante 
do Schweizer ou Tost para o engate de reboque do planador. 
[Figuras 8-8 e 8-9] O engate é geralmente localizado no 
extremo da fuselagem traseira abaixo do leme. Os anéis 
específicos usados para conectar as cordas de reboque a esses 
tipos de engate podem ser vistos na Figura 8-10. O corredor 
de asa deve estar familiarizado com o método correto de 
conexão. E se o avião de reboque tem o engate do tipo 
Schweizer, é possível que o anel de reboque rode para a 
frente de modo que ele prenda o dispositivo que bloqueia o 
engate de reboque no lugar. Isso pode impedir que o piloto 
do reboque libere o cabo de reboque. [Figura 8-11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falha de ambos os mecanismos de liberação é 
extremamente raro. Se ocorrer, no entanto, sinais de rádio 
ou de reboque entre o piloto do planador e o piloto do 
reboque devem ocorrer para verificar esta situação. O piloto 
do planador deve se mover para a posição de reboque baixo 
uma vez que a descida tenha começado em direção ao 
aeroporto. O piloto do planador precisa usar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-9. Um engate de reboque Tost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-10. Exemplos de anéis de reboque Schweizer e Tost 

spoilers/freios aerodinâmicos para manter a posição de 
reboque baixa para evitar uma ultrapassagem do rebocador. 
O piloto do reboque deve planejar a aproximação para 
evitar obstáculos. A aproximação deve ser baixa o suficiente 
para que o planador pouse primeiro.  

 Planador: libera imediatamente  

Reboque balança as asas  P lan ad or  n ão 
pode  de sl i gar   

Planador se move para o lado 
esquerdo de reboque e balança as 

asas 

 Rebocador não pode 
desligar  

Após ter recebido o sinal 
que o planador não pode 

liberar, os rebocador  
derrapa repetidamente 

Anel 

Gancho  

Gancho fechado Gancho aberto 

Figure 8-8. Gancho de reboque tipo Schweizer . 

Anel Schweizer 

Anel Toast 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-11 Um engate de reboque Schweizer. 

O piloto do planador deve usar os spoilers /freios 
aerodinâmicos para permanecer na pista, e usar o freio da 
roda conforme necessário para evitar ultrapassar o avião de 
reboque. Uso excessivo do freio da roda do planador pode 
resultar em um pouso brusco do avião de reboque porque o 
cabo de reboque poderia baixar a velocidade aquém da de 
voo do rebocador. Outro método válido seria permanecer no 
reboque até estar dentro da distância de planeio para o 
aeroporto e, em seguida, romper o cabo de reboque. A 
melhor experiência até o momento sugere o procedimento 
para romper o cabo de reboque que seria subir e mergulhar 
para provocar um afrouxamento da corda, então estender os 
spoilers/freios aerodinâmicos para configurar uma condição 
de sobrecarga com o avião de reboque que começa a acelerar 
devido a falta da carga do planador e o planador que está 
desacelerando devido ao aumento do arrasto. Uma vez que 
o cabo de reboque se rompa, o planador pousa usando os 
procedimentos para pouso com a corda acoplada, caso a 
corda não quebre no elo fraco dos planadores. 

Fatores ambientais para encerrar o reboque incluem o 
encontro de nuvens, rotores de montanha (área de 
turbulência criada pelo vento e terreno montanhoso), ou 
visibilidade restrita. Qualquer um desses fatores pode 
exigir que o piloto do planador desligue do avião 
rebocador. Durante o reboque, cada piloto é responsável 
por evitar situações que colocariam o outro piloto em 
risco. 

Para o piloto do reboque, exemplos de erro do piloto 
incluem deliberadamente iniciar a decolagem antes que o 
piloto sinalize que o planador está pronto para a 
decolagem, usar grandes inclinações durante o reboque sem 
o consentimento prévio do piloto do planador, ou uso de 
sinais de reboque, como “libere imediatamente!”. Para o 
piloto do planador, exemplos de erro do piloto incluem 
subir acima do avião de reboque durante a decolagem e na 
subida ou deixar os freios aerodinâmicos abertos durante a 
decolagem e na subida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piloto de planador pode optar por encerrar 
deliberadamente o reboque/decolagem a qualquer 
momento por entender ser a ação mais segura. Por 
exemplo, o piloto descobre um comprometimento dos 
controles uma vez que o ar começa a passar pelas 
superfícies. Liberar o cabo de reboque é a melhor 
alternativa do que ficar muito alto para pousar em frente e 
também muito baixo para saltar. 

Falhas do reboque 

Os encerramentos prematuros do reboque têm sido uma das 
principais causas de acidentes com planadores e incidentes 
de acordo com o Soaring Safety Foundation. Incidentes de 
falha de reboque relacionados a quebra de corda não são tão 
comuns quanto outras distrações na nacele do planador. A 
extensão de spoilers/freios aerodinâmicos, canopi 
destravado e outras distrações são as principais causas 
incidentes de falha do reboque em relação a uma ruptura no 
cabo de reboque. A prevenção é alcançada com o uso 
disciplinado e adequado dos check list´s de pré-voo. Existem 
cinco situações possíveis relacionadas ao movimento como 
de quebra de cordas de reboque, desligamento não 
comandado ou perda de potência do avião de reboque e 
estão listados abaixo. Enquanto o melhor curso de ação 
depende de muitas variáveis, como comprimento da pista, 
ambiente do aeroporto, altitude densidade e vento, todas 
falhas ou desligamentos de emergência têm uma coisa em 
comum: a necessidade de manter o controle do planador. 
Duas possibilidades são estol do planador ou tocar uma 
ponta da asa no solo durante uma curva a baixa altitude. 

Na decolagem, todos os aviões de reboque podem planejar 
uma deriva com o vento caso o mesmo esteja presente. Se 
não houver vento ou tráfego, então o piloto do reboque deve 
selecionar uma trajetória/perfil com o menor número de 
obstáculos tanto para o avião como para o planador. O 
piloto do reboque deve planejar se   

Pressão excessiva aqui 

Anel de reboque 

Piloto não pode 
sobrepor a pressão 

excessiva na alavanca 
de liberação do cockpit. 

O gancho de 
reboque puxando 
para cima 

Planador 
excessivamente 
alto no reboque 



deslocar nessa direção. Esta deriva a favor do vento traz 
algumas coisas para o piloto de planador, o mais importante 
das quais é que garante que o planador tenha 
manobrabilidade se uma falha no reboque ocorrer. Esta 
deriva a favor do vento permite que o piloto do planador 
complete a reversão do curso sem a necessidade de fazer 
grandes curvas a baixa altura para alinhar com a pista, 
reduzindo a possibilidade de tocar uma asa do planador no 
solo durante uma curva a baixa altitude. O piloto de 
reboque deve iniciar este desvio. Lembre-se, pilotos de 
reboque precisam conhecer a direção do vento e planejar de 
acordo para permitir as opções de manobrabilidade do piloto 
de planador. 

Se o avião de reboque prosseguir reto, o piloto do planador 
pode precisar fazer o último alinhamento curvando em 
baixa altitude. A primeira curva é a reversão do curso; uma 
segunda curva alinha o planador com a área de pouso. Como 
mencionado, curvar a baixa altitude pode ser difícil ou 
impossível de se completar. Ventos podem comprometer a 
situação se a curva não for planejada corretamente. Pilotos 
sob essas condições de alto estresse, às vezes, cruzam os 
controles do planador, complicando a situação. Lembre-se, 
mantenha o barbante ou a bola centrada. 

Falha do reboque com pista para pousar e parar  

Se uma falha do reboque ocorre ou é inadvertida ou 
deliberadamente desligado antes da decolagem do avião, o 
procedimento padrão é para que o avião de reboque 
continue a decolagem e livre a pista ou aborte a decolagem 
e permaneça no lado esquerdo da pista. Se o rebocador 
perder potência durante a decolagem, o piloto do reboque 
deve manobrar o rebocador para o lado esquerdo da pista. 
Se o planador ainda estiver na pista, o piloto do planador 
deve puxar o desligador, desacelerar usando o freio da roda, 
e esteja preparado para manobrar para o lado direito da 
pista (nota do tradutor: no Brasil o procedimento é 
rebocador a direita e planador a esquerda). Se a corda se 
romper, for desligado inadvertidamente ou o avião de 
reboque perder potência depois que o planador está no ar, 
o piloto do planador deve puxar o desligador do cabo de 
reboque, pousar à frente e estar preparado para manobrar 
para o lado direito da pista. [Figura 8-12, painel 1] 
Puxando o desligador do cabo de reboque em ambos os 
casos garante que a corda esteja livre do planador. Como os 
procedimentos locais variam, tanto o piloto do planador e 
piloto do reboque devem estar familiarizados com os 
procedimentos do local. 

Falha do reboque sem pista para pousar e estar 
abaixo da altitude de retorno 

Se um desligamento inadvertido, ruptura do cabo de 
reboque ou um sinal para desligar a partir do avião de 
reboque ocorrer em um ponto em que o planador não tem 
pista suficiente diretamente à frente e tem uma altitude 
insuficiente (200 pés acima do nível do solo AGL) para fazer 
uma curva, o melhor curso de ação é pousar o planador em 
frente.[Figura 8-12, painel 2] Ao voar em pistas com 
altitudes maiores, pode ser necessária uma altitude de 
retorno maior para retornar a pista devido ao aumento da 
velocidade no solo e da densidade do ar. Após o pouso, use o 
freio da roda para desacelerar e parar como as condições 

permitirem. Tentando curvar a baixa altitude antes de 
pousar é muito arriscado por causa da probabilidade de 
tocar a ponta das asas no solo ou estolar o planador. Pousar 
à frente e reduzir a velocidade do planador o tanto quanto 
possível antes de tocar e rolar em terreno desconhecido é 
geralmente o curso de ação mais seguro. Baixa velocidade 
significa baixas forças de impacto, que reduzem tanto a 
probabilidade de lesão quanto o risco de danos ao planador. 
Os pilotos de planador devem estar sempre procurando em 
ambos os lados e à frente tentando planejar a melhor área 
para pousar em caso de um pouso prematuro. Quanto maior 
a altitude, o piloto de planador tem um maior número de 
opções que lhe são apresentadas durante uma emergência. 
Pousar sob controle é sempre preferível do que buscar a área 
de pouso “perfeita” que está quase na distância do planeio. 

Falha do reboque acima da altitude de retorno para a pista 

Um pouso com vento de cauda na pista de decolagem pode 
ser tentado no caso de um desligamento inadvertido, quebra 
da corda de reboque ou sinal para desligar a partir do avião 
reboque ocorrer após o avião de reboque e o planador 
estiverem no ar, e o planador possuir altitude para fazer 
uma inversão de curso, que é determinada pelo ângulo de 
deriva em relação ao vento, velocidade do vento e 
velocidade do planador no solo. [Figura 8-12, painel 3] 

A opção de reversão de curso e pouso a favor do vento deve 
ser usada somente se o planador estiver dentro da distância 
da pista ou área de pouso. Em condições ideais, um mínimo 
de 200 pés de altitude acima do nível do solo (AGL) é 
necessário para completar esta manobra com segurança. 
Tais fatores como um dia quente, rebocador fraco, vento 
forte ou outro tráfego pode exigir maior altitude para fazer 
um retorno para a pista uma opção viável. 

A responsabilidade do piloto do planador é evitar o 
rebocador, se o reboque for terminado devido a uma 
emergência do avião de reboque; o piloto do reboque 
também está lidando com uma situação de emergência e 
pode manobrar a aeronave abruptamente. O piloto de 
planador nunca deve seguir o reboque para baixo se o avião 
estiver passando por problemas de motor ou falha do 
motor. 

Depois de desligar do rebocador a baixa altitude, se o piloto 
do planador escolher fazer uma curva de aproximadamente 
180° e pousar a favor do vento, a primeira responsabilidade 
é manter a velocidade de voo. O piloto deve baixar 
imediatamente o nariz para conseguir a atitude de nariz 
adequada necessária para manter a velocidade de 
aproximação. Se uma ruptura da corda ocorreu no processo, 
o piloto do planador deve liberar a parte da corda ainda 
ligada ao planador para evitar qualquer emaranhamento ao 
pousar com o planador. 

Faça a curva inicial para o lado do vento. Use uma 
inclinação de 45° a 60° de ângulo conforme necessário para 
fazer a reversão para o curso de saída. Isso fornece uma 
margem segura acima da velocidade de estol e permite que 
uma curva de reversão de curso seja   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completada de maneira tempestiva. Usar um ângulo de 
inclinação que seja muito pequeno pode não dar tempo 
suficiente para o planador se alinhar com a área de pouso. 
Um ângulo de inclinação excessivamente íngreme pode 
resultar em um estol ou contato da ponta da asa com o solo. 
Se a curva é feita para o lado do vento, apenas correções de 
curso menores devem ser necessárias para alinhar o 
planador com a área de pouso pretendida. Ao longo da 
manobra, o piloto deve manter a aproximação com uma 
velocidade apropriada e coordenação adequada. Lembre-se 
de manter o barbante alinhado e a bola centrada (ver seção 
de curvas para mais informações sobre o barbante). 

Pousos a favor do vento resultam tem maior velocidade 
devido o efeito do vento de cauda. O piloto do planador deve 
manter a velocidade de aproximação apropriada. Durante a 
parte reta da aproximação, spoilers/freios aerodinâmicos 
devem ser usados como necessário para controlar a descida. 
Pouso na direção do vento resulta numa aproximação mais 
baixa do que o normal. A velocidade no solo é maior durante 
um pouso na direção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do vento e é especialmente perceptível durante o 
arredondamento. Após o pouso, spoilers/freios 
aerodinâmicos e freios de roda devem ser usados conforme 
necessário para desacelerar e parar o planador o mais rápido 
possível. Durante a parte final da corrida de pouso, o 
planador não responde aos controles apesar de que ele ainda 
esteja rolando ao longo da pista em uma velocidade maior 
que a normal no solo. É importante parar o planador antes 
de qualquer perda de controle direcional. 

Falha do reboque acima de 800' AGL 

Quando a emergência ocorre a ou acima de 800 pés do 
solo, o piloto do planador pode ter mais tempo para 
avaliar a situação. Dependendo do ambiente da pista, o 
piloto pode escolher pousar na pista de onde decolou ou 
em uma pista de taxi. [Figura 8-12, painel 4] Em 
algumas situações, um pouso fora de uma pista pode ser 
mais seguro do que tentar pousar na pista de decolagem. 

Falha do reboque acima da altitude do Tráfego Padrão  

A ruptura da corda em uma altura muita 
baixa e quando ainda possui pista 
suficiente para pouso. Pouse na pista, 
use o freio da roda. Se necessário, mude 
o curso para a direita (no Brasil a 
esquerda) para evitar uma colisão com o 
reboque. 

1 

Liberação prematura/ruptura da corda a 
muito baixa altitude com pista insuficiente 
disponível. Pousar em frente fazendo uso 
do freio da roda. 

2 

Vento 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
200 ft  acima da pista, se adequado, 
curve pelo lado do vento para reverter o 
curso, pousando a favor do vento.. 

3 
 

Vento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acima de 200 pés, se apropriado, curve para 
o lado do vento e faça a reversão do curso, 
pousando a favor do vento. 

Figura 8-12. Situações de quebra de cabo de reboque, liberação não comandada, ou perda de potência do avião 
rebocador 

 



Se ocorrer uma emergência acima da altitude do tráfego 
padrão, o piloto do planador deve manobrar para longe do 
avião de reboque, soltar o cabo de reboque se ainda estiver 
preso, e aproar a pista. O piloto do planador deve avaliar a 
situação para determinar se há altitude suficiente para 
procurar por uma ascendente ou se é necessário retornar a 
pista para um pouso. Os pilotos devem lembrar sua 
obrigação ao alijar objetos de uma aeronave de acordo com 
o Título 14 do Código de Regulamentos Federal parte 91, 
seção 91.15, e não criar um risco para pessoas e propriedades 
no terreno. [Figura 8-12, painel 4] 

Corda folgada 

A corda folgada é uma redução da tensão no cabo de 
reboque. Se a folga é grave o suficiente, ela pode se 
emaranhar no planador ou causar danos ao planador ou ao 
rebocador. As seguintes situações podem resultar em uma 
corda folgada: 

• Redução de potência abrupta pelo avião de reboque 

• Rebocador passar por descendentes  

• O planador curvar dentro do raio de curva do avião 
[Figura 8-13] 

• Ascendentes e descendentes 

• Recuperação abrupta de uma posição de canto no 
retangulo de reboque[Figura 8-14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-13. Inclinação do planador é mais acentuada do 
que a do avião rebocador, fazendo com que o cabo de 
reboque folgue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-14. Um método de geração de cabo de reboque 
folga. 

Quando o rebocador precede o planador em uma corrente 
ascendente, o piloto do planador primeiro percebe que o 
avião está subindo muito mais rápido e mais alto do que 
realmente está. Então, quando o planador entra na 
ascendente, ele é mais leve e mais eficiente que o rebocador. 
Por isso, ele sobe mais alto e mais rápido do que o avião de 
reboque na mesma ascendente. Como resultado, o piloto 
ajusta a atitude do planador para retornar a altitude de 
reboque adequada, mas ganha velocidade mais rapidamente 
do que o avião reboque, daí o cabo de reboque folga. O piloto 
do planador deve estar pronto para controlar a razão de 
descida e aproximação do avião de reboque aumentando o 
arrasto. 

Os procedimentos de recuperação de cordas folgadas devem 
ser iniciados logo que o piloto do planador perceber a 
situação. O piloto deve tentar deslizar de volta para o 
alinhamento com o rebocador. No caso em que o movimento 
de deslizamento não reduza a folga suficientemente, o uso 
cuidadoso de spoilers/freios aerodinâmicos pode desacelerar 
o planador e remover a folga. Como o cabo de reboque 
começa a esticar, estabilize o reboque e retome 
gradualmente a posição desejada. Quando a folga no cabo 
de reboque é excessiva ou além da capacidade do piloto de 
se recuperar com segurança, o piloto deve desligar 
imediatamente do reboque. 

Erros comuns a respeito de uma corda folgada incluem: 

• A falha em tomar uma ação corretiva na primeira 
indicação de uma corda folgada. 

• Uso de procedimento impróprio para corrigir a 
folga causando tensão excessiva no cabo de 
reboque, avião-reboque e o planador. 

• Incapacidade para diminuir o arrasto na medida em 
que a folga diminui. 

Procedimento anormais e de emergência nos 
lançamentos no solo.   

Procedimentos anormais 

O operador do equipamento de lançamento gerencia a 
velocidade do reboque durante o lançamento. Devido o 
operador do equipamento de lançamento estar distante do 
planador, não é incomum para o reboque inicial seja muito 
rápido ou muito lento. Se a velocidade da   

O planador curva por  dentro 
da curva do reboque. 
Planador reduz a velocidade 
e folga a corda. 

Planador, tendo subido muito acimado 
reboque, descer em direção ao reboque, 
induzindo o afrouxamento da corda. 



corda de reboque for muito grande, o planador não é capaz 
de subir muito alto por causa do excesso de velocidade. Se 
a velocidade da corda de reboque for muito baixa, o 
planador pode ser incapaz de decolar ou pode estolar depois 
de estar em voo. Uma vez no ar, o planador poderia ser 
incapaz de continuar a subir. O piloto deve usar sinais 
apropriados para orientar o operador para aumentar ou 
diminuir a velocidade. O piloto deve se antecipar e estar 
preparado para lidar com essas situações. Para essas 
situações anormais, existe apenas uma alternativa para o 
piloto que é desligar o cabo de reboque e pousar à frente. 

Gradiente de vento (um aumento repentino na velocidade 
do vento com a altura) pode ter um efeito perceptível nos 
lançamentos do solo. Se o gradiente de vento é significativo 
ou repentino, ou ambos, e o piloto mantém a mesma atitude 
de nariz, a velocidade indicada aumenta e pode exceder a 
velocidade máxima de reboque. O piloto deve ajustar a 
velocidade para lidar com o efeito do gradiente. Ao 
encontrar um gradiente de vento, o piloto deve empurrar 
para a frente o manche para reduzir a velocidade indicada. 
[Figura 8-15] O único meio para o planador retomar a 
subida sem exceder a velocidade máxima de lançamento no 
solo é o piloto sinalizar o operador de lançamento para 
reduzir a velocidade de reboque. Após a redução da 
velocidade de reboque, o piloto pode retomar a subida 
normal. E se a velocidade de reboque não é reduzida, o 
planador pode ser incapaz de subir para uma altitude 
segura. 

O lançamento do solo pode ser interrompido por um mau 
funcionamento do mecanismo. Uma desaceleração gradual 
na razão de subida e/ou velocidade pode ser uma indicação 
de problema no equipamento de lançamento. Se houver 
suspeita de mau funcionamento no equipamento, desligar e 
pousar à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-15. Gradiente de vento durante o lançamento  
 

 

Procedimentos de emergência 

O rompimento do cabo de reboque é o tipo mais comum de 
problema em um lançamento no solo. [Figura 8-16] Quando 
há uma falha no cabo de reboque, o piloto do planador deve 
puxar a alavanca de desligamento e imediatamente abaixar 
o nariz do planador para alcançar e manter uma velocidade 
segura. As características que distinguem o lançamento no 
solo são a atitude de nariz alto e uma altitude relativamente 
baixa para uma parcela significativa do lançamento e 
subida. Se um cabo de reboque romper e o piloto do 
planador não responder prontamente, o nariz do planador 
está numa atitude cabrada e pode resultar em um estol. A 
altitude pode ser insuficiente para a recuperação, a menos 
que o piloto reconheça e responda ao rompimento da corda 
de reboque abaixando o nariz. 

Se o mecanismo de liberação do reboque falhar, o piloto 
deve voar em velocidades não inferiores à melhor 
sustentação em relação ao arrasto (L/D). O piloto deve voar 
sobre o equipamento de lançamento no solo. Este método 
permite que o gancho do planador libere a corda ao passar 
pra trás do planador ou o elo fraco da corda de reboque se 
rompa. O equipamento de lançamento do solo também 
possui um mecanismo de liberação de emergência no caso de 
a liberação do reboque do planador falhar. Se um guincho é 
utilizado, o mesmo é equipado com uma guilhotina para 
cortar o cabo de reboque. Se um veículo a motor é usado 
como lançamento no solo, ele deve ser equipado com 
alguma forma de mecanismo de liberação de backup. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gradiente de Vento 

Efeito do gradiente de vento na 
velocidade do solo durante o 
lançamento. O piloto deve 
monitorar cuidadosamente o 
indicador de velocidade.  Objetivo 
é voar rápido o suficiente para 
manter uma margem segura 
acima da velocidade de estol, mas 
mais lento do que a velocidade 
máxima permitida do lançamento 
do solo. 

Vento 20 Knots 

Vento 10 Knots 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-16. Ruptura do cabo de reboque no lançamento. 

Procedimentos de emergência na decolagem em 
um self-launching 

Procedimentos de emergência 

O piloto de um planador self-launching deve ter planos de 
emergência para qualquer tipo de falha que possa ocorrer. 
O conhecimento profundo dos dados de desempenho da 
aeronave, procedimentos normais de decolagem/pouso e 
procedimentos de emergência conforme os manuais são 
essenciais para o sucesso da gestão de qualquer situação de 
emergência. 

A má gestão dos sistemas da aeronave pela falta de 
conhecimento pode causar sérias dificuldades. Por 
exemplo, se os spoilers/freios aerodinâmicos podem abrir 
durante a decolagem e na subida, o planador self-launching 
pode ser incapaz de produzir força suficiente para continuar 
subindo. Outras situações de emergência podem incluir fogo 
a bordo, falha estrutural, encontros com turbulência 
severa/cisalhamento do vento, falha do canopi e encontro 
inadvertido com condições meteorológicas instrumento 
(IMC). 

Possíveis opções para lidar com emergências são 
influenciadas pela altitude do terreno, vento e condições 
meteorológicas. Como o cheque pré-voo faz parte do 
planejamento, os pilotos devem rever os efeitos da altitude 
densidade no desempenho do planador. O comprimento da 
pista decolagem e áreas de pouso perto da pista e o tráfego 
aéreo existente afetam a aproximação e a decisão do pouso 
do piloto. As opções de emergência podem incluir o pouso à 
frente na pista restante, pousar fora do campo ou retornar a 
pista para pousar em um comprimento disponível. Os 
procedimentos de emergência podem ser encontrados no 
manual do planador específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergulho em espiral 

Ao permitir que o nariz do planador fique excessivamente 
baixo durante uma curva acentuada pode resultar em um 
aumento significativo na velocidade e perda de altitude, 
criando um mergulho em espiral. Se o piloto tentar 
recuperar desta situação, aplicando apenas comando de 
profundor, o fator de carga limite pode ser excedido, 
causando falha estrutural. Para se recuperar de um 
mergulho em espiral o piloto deve primeiro reduzir o ângulo 
de inclinação com uso do leme e aileron de forma 
coordenada, então suavemente aumentar o comando de 
manche para a atitude adequada. 

Erros comuns durante os mergulhos em espiral incluem: 

• A falha em reconhecer quando um mergulho em 
espiral está se desenvolvendo. 

• Aplicação de comando de forma abrupta e/ou não 
coordenada durante a recuperação. 

• Sequência incorreta de aplicações dos comandos. 

Parafusos 

Todos os candidatos a instrutores de voo devem ser 
proficientes em parafusos. Um parafuso pode ser definido 
como um estol agravado que resulta em uma rotação em que 
o planador segue para baixo um caminho parecido com o de 
um saca-rolhas. Como o planador gira em torno do eixo 
vertical, a asa ascendente está menos estolada que a asa 
descendente, criando um movimento de rolamento, guinada 
e de arfagem. O planador está basicamente sendo forçado 
para baixo rolando, guinando e arfando em um caminho em 
espiral. [Figura 8-17] 
  

Ruptura muito cedo: pista suficiente. Veículo de reboque, se usado, deve liberar a pista para dar lugar ao planador. 

SNAP 

Ruptura no ar: nariz para baixo e prontamente pousar em frente. SNAP 

Se corda é equipada com um paraquedas, evite o paraquedas ao abaixar o nariz após a ruptura da corda ou liberação normal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8-17. Rotação do planador em parafuso. 

A rotação resulta de um ângulo de ataque desigual nas asas 
do planador. A asa ascendente tem um ângulo decrescente 
de ataque onde a sustentação relativa aumenta e o arrasto 
diminui. Assim, esta asa está menos estolada. Enquanto 
isso, a asa descendente tem um ângulo de ataque crescente, 
que ultrapassa o ângulo de ataque crítico da asa (estol) onde 
a sustentação relativa diminui e o arrasto aumenta. 

Um parafuso é causado quando a asa do planador excede seu 
ângulo de ataque crítico (estol) com uma derrapada agindo 
sobre o planador em, ou além, de um estol real. Durante esta 
manobra descoordenada, um piloto pode não estar ciente de 
que um ângulo de ataque crítico foi excedido até que o 
planador derrape e fique fora de controle com uma asa 
descendo. Se a recuperação do estol não for iniciada 
imediatamente, o planador pode entrar em parafuso. Se este 
estol ocorrer enquanto o planador está em um giro ou 
derrapando, isso poder resultar numa entrada em parafuso 
com uma rotação na direção em que o leme está sendo 
aplicado, independentemente de qual ponta da asa está 
levantada. 

Muitos planadores devem ser forçados a entrar em parafuso 
e exigem um julgamento e técnica para obter o início de um 
parafuso. Estes mesmos planadores podem ser colocados em 
um parafuso acidentalmente por uso incorreto dos 
comandos em curvas, estois e voos na velocidade mínima de 
controle. Este fato é uma evidência adicional da necessidade 
para a prática de estois até que a capacidade de reconhecer 
e recuperar deles for desenvolvida. 

Muitas vezes uma asa cai no início de um estol. Quando isso 
acontece, o nariz tenta se mover (guinada) na direção da asa 
baixa. É quando o uso do leme é importante durante um 
estol. A quantidade correta de leme oposto deve ser aplicada 
para não deixar o nariz correr para o lado da asa baixa. 
Mantendo o controle direcional e não permitindo o nariz 
guinar para a asa baixa antes de iniciar a recuperação do 
estol, assim um parafuso será evitado. Se permitir que o 
nariz guine durante o estol, o planador começa a derrapar 
na direção da asa baixa e entra em um parafuso. 

Um planador deve estar estolado para entrar em um 
parafuso; assim sendo, a prática continuada de 
reconhecimento de estol ajuda o piloto a desenvolver uma 
reação mais instintiva e imediata em reconhecer uma 
aproximação de um parafuso. É essencial aprender a aplicar 
imediatamente a ação corretiva a qualquer momento 
quando o planador está se aproximando das condições de 
um parafuso. Se é impossível evitar um parafuso, o piloto 
deve executar imediatamente os procedimentos de 
recuperação. 

O instrutor de voo deve demonstrar parafusos e as técnicas 
de recuperação com ênfase em qualquer procedimento 
especial ou técnicas necessárias para um planador 
particular. Antes de iniciar qualquer operação de parafuso, 
os seguintes itens devem ser revisados: 

• Seção de limitações do manual, cartazes ou tipo de 
certificação para determinar se o planador é aprovado 
para parafusos. 

• Limitações de peso e balanceamento. 

• Recomendações para entrada adequada e 
procedimentos de recuperação. 

• Os requisitos para paraquedas. Seria apropriado 
examinar o atual Título 14 do Código de 
Regulamentos Federais (14 CFR) part 91 para os 
últimos requisitos de paraquedas. 

Uma verificação completa do planador deve ser realizada 
com especial ênfase em itens excessivos ou soltos que possam 
afetar o peso, CG e controlabilidade do planador. Folga ou 
cabos de controle soltos (particularmente leme e profundor) 
que dificultem deflexões para contrariar um parafuso e que 
possam retardar ou impedir recuperação em alguns 
planadores.  

Antes do início do treinamento de parafuso, a área de voo 
acima e abaixo do planador deve estar livre de outro tráfego 
aéreo. A observação da área pode ser realizada enquanto se 
desacelera o planador para a entrada no parafuso. Todo 
treino de parafuso deve ser iniciado a uma altitude suficiente 
para uma recuperação completa igual ou superior 1.500 pés 
AGL e dentro da distância de voo de uma área de pouso. 
Existem quatro fases de um parafuso: entrada, estágio 
inicial, desenvolvimento e recuperação. 

Fase de entrada 

Na fase de entrada, o piloto fornece os elementos necessários 
para o parafuso, acidentalmente ou intencionalmente. O 
procedimento de entrada para demonstrar um parafuso é 
semelhante a um estol. Como o   

Vento relativo 

Trajetoria do voo 



planador se aproxima de um estol, aplique suavemente o 
leme na direção da rotação desejada e o profundor até o 
limite de seu curso. Sempre mantenha os ailerons na posição 
neutra durante o parafuso a menos que o manual especifique 
o contrário. 

Fase de desenvolvimento 

A fase de desenvolvimento ocorre entre o momento em que 
o planador estola e a rotação começa até que o parafuso 
tenha se desenvolvido completamente. Essa mudança pode 
levar até dois giros para a maioria dos planadores. O 
parafuso na fase de desenvolvimento é aquela onde não se 
permite que se desenvolva até um estado de parafuso 
consolidado e é o mais comumente usado na introdução para 
treinamento de técnicas de recuperação. Nesta fase, as 
forças aerodinâmicas e inerciais não alcançaram um 
equilíbrio. À medida que o parafuso se desenvolve, a 
velocidade indicada deve estar perto ou abaixo da 
velocidade de estol. O procedimento de recuperação do 
parafuso deve ser iniciado antes da conclusão de 360° de 
rotação. O piloto deve aplicar o leme completo ao contrário 
do sentido de rotação. 

Fase desenvolvido 

A fase “desenvolvido” ocorre quando a rotação angular do 
planador, velocidade e velocidade vertical são estabilizadas 
em uma trajetória de voo que é quase vertical. Isto é, 
quando as forças aerodinâmicas e forças de inércia estão em 
equilíbrio e a atitude, ângulos e movimentos 
autossustentados sobre o eixo vertical são constantes ou 
repetitivos, então o parafuso está em equilíbrio. 

Fase de recuperação 

A fase de recuperação ocorre quando o ângulo de ataque das 
asas cai abaixo do ângulo de ataque crítico e a autorrotação 
diminui. Então, o nariz cai abaixo da atitude de nariz 
encontrada durante o parafuso e então a rotação para. Esta 
fase pode durar desde um quarto de volta até várias voltas. 
Para recuperar, comandos são aplicados para interromper o 
equilíbrio do parafuso e parar a rotação e o estol. Para 
realizar a recuperação do parafuso, os procedimentos 
recomendados pelo fabricante devem ser seguidos. Na 
ausência dos procedimentos recomendados pelo fabricante 
para a recuperação de parafusos, as etapas a seguir são 
recomendadas para recuperação de parafusos em geral: 

1. Posicione os ailerons em neutro. Os ailerons 
podem ter um efeito adverso na recuperação do parafuso. 
Comando de aileron na direção do parafuso pode aumentar 
a razão de rotação e atrasar a recuperação. Comando de 
aileron em direção contrária do parafuso pode causar o 
abaixamento do aileron movendo a asa mais para baixo no 
estol e agravar a situação. O melhor procedimento é 
garantir que os ailerons estão em neutro. Se os flaps forem 
estendidos antes do parafuso, eles devem ser recolhidos o 
mais rápido possível depois da entrada no parafuso. 

2. Aplique o leme oposto completamente contra a 
rotação. Assegure-se de que o leme oposto foi 
completamente aplicado. 

3. Quando a rotação parar, aplique um positivo e 
rápido movimento de comando do profundor para 

frente passando do neutro para quebrar o estol. O 
movimento forçado do profundor diminui o ângulo de 
ataque excessivo e quebra o estol. Os controles devem 
ser mantidos com firmeza nesta posição. 

4. Após a rotação do parafuso parar, neutralize o 
leme. E se o leme não é neutralizado neste momento, o que 
se segue é o aumento da velocidade que atua sobre o leme 
provocando um efeito de guinada. Comandos lentos e 
movimentos excessivamente cautelosos durante a 
recuperação do parafuso devem ser evitados. Em certos 
casos, verificou-se que tais movimentos resultam em que o 
planador continue a girar indefinidamente, mesmo com 
comandos para recuperação do parafuso. Uma técnica 
rápida e positiva, por outro lado, resulta em uma 
recuperação do parafuso mais positiva. 

5. Comece a aplicar pressão no profundor para elevar 
o nariz para o voo nivelado. Cuidado deve ser tomado para 
não aplicar pressão excessiva do profundor após a rotação 
parar. A pressão excessiva do profundor pode causar um 
estol secundário e resultar em outro parafuso. Cuidado deve 
ser tomado para não exceder os limites de carga G e limites 
de velocidade durante a recuperação. 

É importante lembrar que as recomendações acima para 
recuperação de parafuso só devem ser usados somente na 
ausência de procedimentos recomendados pelo fabricante. 
Antes de qualquer tentativa do piloto para começar o 
treinamento de parafuso, ele deve estar familiarizado com 
os procedimentos fornecidos pelo fabricante para a 
recuperação de parafuso. 

Os problemas mais comuns na recuperação de parafuso 
incluem a confusão do piloto na determinação da direção da 
rotação do parafuso e se a manobra é um parafuso ou uma 
espiral. Se a velocidade está aumentando, o planador não 
está mais em um parafuso, mas em uma espiral. Em um 
parafuso, o planador está estolado e a velocidade é igual ou 
menor do que a de estol. 

Erros comuns ao entrar/praticar parafusos incluem: 

• Não clarear a área antes de um parafuso. 

• Incapacidade de estabelecer a configuração adequada 
antes de comandar a entrada. 

• Falha em corrigir a velocidade para a entrada no 
parafuso. 

• Falha em reconhecer as condições que conduzem a um 
parafuso. 

• Incapacidade de atingir e manter o estol durante a 
entrada do parafuso. 

• O uso inadequado de controles durante a entrada do 
parafuso, rotação e/ou recuperação. 

• Desorientação durante o parafuso. 

• A falha em distinguir um mergulho em espiral a partir 
de um parafuso.  



• O excesso de velocidade ou estol secundário durante a 
recuperação do parafuso. 

• Não recuperação com perda mínima de altitude. 

• Falha em recuperar acima da altitude mínima com 
uma área de pouso dentro da distância de planeio. 

Procedimentos de pouso fora do campo 

A possibilidade de um pouso fora do campo está presente em 
todos os voos de navegação, mesmo quando voando em um 
planador self-launching. Se o motor ou sistema de potência 
falhar e não houver aeroporto nas proximidades, um pouso 
fora do campo pode ser inevitável. Deve-se notar que muitos 
pilotos de planador mesmo não fazendo navegação têm 
enfrentado a necessidade de realizar um pouso fora do 
campo. Causas de pousos fora do campo enquanto buscando 
térmicas nas proximidades do aeroporto de decolagem, 
incluem uma rápida deterioração do tempo, uma mudança 
significativa na direção do vento, quantidades imprevistas 
de descendentes, desorientação, falta de consciência 
situacional, falhas de reboque e outras emergências exigindo 
um pouso fora do campo. Nestas situações, geralmente é 
mais seguro fazer um pouso preventivo fora do campo do 
que tentar uma aproximação direta e baixa para o 
aeroporto. Se o planeio de volta ao aeroporto for curto por 
qualquer motivo, o pouso é provável que seja mal executado 
e pode resultar em danos ao planador ou lesão do piloto. 

Nos voos de navegação, os pousos fora do campo não são 
geralmente considerados pousos de emergência. De fato, eles 
são esperados e são considerados durante a preparação para 
voar. Por outro lado, se a falha do equipamento levar à 
necessidade de realizar um pouso fora do campo, então o 
pouso pode ser caracterizado ou descrito como um pouso de 
emergência. Seja qual for o motivo do pouso fora do campo, 
cada piloto de planador deve estar sempre preparado para 
planejar e executar um pouso com segurança. 

Ao contrário dos pousos num aeroporto, nenhum pouso fora 
do campo é inteiramente uma rotina. Uma medida extra de 
cuidado deve ser realizada para alcançar um resultado 
seguro. Os ingredientes básicos para um pouso fora do 
campo com sucesso são a consciência da direção do vento, 
intensidade do vento na superfície e uma aproximação 
livrando os obstáculos do caminho. O piloto de planador 
deve ser capaz de identificar áreas de pouso adequadas, ter 
a disciplina para selecionar uma área de pouso adequada 
enquanto possui uma altura que lhe dê tempo suficiente 
para realizar uma aproximação e pouso seguro, e a 
capacidade de fazer de forma consistente pousos precisos no 
tipo de planador que estiver voando. 

Os ingredientes básicos para um pouso fora de campo bem-
sucedido pode ser resumido da seguinte forma: 

• Reconhecendo a possibilidade de um iminente pouso 
fora de campo. 

• Seleção de uma área adequada, em seguida, um 
campo de pouso adequado dentro dessa área. 

• Planejando a aproximação considerando vento, 
obstáculos e terreno local em mente. 

• Executando a aproximação, o pouso e, em seguida, 
parar o planador o mais rapidamente possível. 

• Tentar entrar em contato com equipe de resgate e 
notificando-os do pouso fora do campo local. 

A falha de planejamento mais comum para um pouso fora 
do campo é a sua negação. O piloto, compreensivelmente 
ansioso para continuar o voo e retornar a um aeroporto, 
muitas vezes reluta em iniciar o planejamento de um pouso 
fora do campo porque, na mente dele, fazer isso 
provavelmente resultará em tal pouso. Seria melhor, pensa 
o piloto, se concentrar em continuar o voo e encontrar uma 
maneira de subir. O perigo deste falso otimismo é que 
haverá pouco ou nenhum tempo para planejar um pouso 
fora do campo se a tentativa de ganhar altitude não for 
bem-sucedida. É muito mais seguro entender 
completamente as técnicas de planejar um pouso fora do 
campo e estar preparado para a ocorrência a qualquer 
momento. 

A consciência do vento, sabendo a direção e a intensidade 
do mesmo, é a chave ao planejar um pouso fora do campo. 
Voar a favor do vento oferece uma área geográfica maior 
para pesquisar do que voar contra o vento. O vento de 
cauda durante o cruzeiro resulta em um alcance maior; um 
vento contrário durante o cruzeiro reduz o alcance. A 
conscientização sobre o vento também é essencial para 
planejar a orientação e direção da aproximação para o 
pouso. Visualize o vento fluindo sobre e em volta da área de 
pouso pretendida. Lembre-se que a área com vento a favor 
próximo de colinas, edifícios e outras obstruções 
provavelmente será turbulento em baixa altitude. Além 
disso, esteja ciente de que pousar contra o vento encurta a 
corrida de pouso. 

Alturas de decisão são altitudes em que os pilotos dão passos 
críticos no processo de pouso fora do campo. Se o terreno 
abaixo é adequado para pouso, selecione uma área geral não 
estando inferior a 2.000 pés acima do nível do solo (AGL). 
Selecione o campo de pouso pretendido não estando inferior 
a 1.500 pés AGL. A 1.000 pés de AGL, comprometa-se a 
voar a aproximação e pouso fora de campo. Se o terreno 
abaixo não é aceitável para um pouso fora do campo, o 
melhor curso de ação é mover-se imediatamente em direção 
a terrenos mais adequados. 

Para muitos pilotos, há uma forte tentação durante o 
processo de pouso fora do campo para selecionar um local de 
pouso com base principalmente na facilidade de recuperação 
do planador. A conveniência de uma recuperação fácil é de 
pouca importância se o local de pouso for inadequado e 
resulte em danos ao planador ou ferimentos ao piloto. 
Selecione o local de pouso com segurança como a prioridade 
mais alta. Durante uma aproximação para pouso fora do 
campo, a elevação precisa do local de pouso geralmente não 
está disponível para o piloto. Este torna o altímetro mais ou 
menos inútil. Voe a aproximação e avalie o progresso, 
reconhecendo e mantendo o ângulo que coloca o planador no 
local de pouso pretendido com segurança. Se pousar num 
forte vento contrário, o ângulo de aproximação é íngreme. 
Se o   



vento de proa é leve ou inexistente, a o ângulo de 
aproximação é menor a menos que tenha um obstáculo. 
Quando pousando com vento de cauda (devido ao declive ou 
à entrada unidirecional do campo selecionado devido a 
terrenos ou obstáculos), o ângulo é menor. Lembre-se de 
livrar cada obstáculo visível com uma altitude segura, 
livrando-se de quaisquer postes e fios com uma margem 
segura. Tenha sempre em mente que, a partir do ar, os fios 
são basicamente invisíveis até que eles estejam bem na sua 
frente, enquanto os postes são visíveis à distância. Sempre 
que houver dois postes, é seguro assumir que existem fios 
conectando-os. 

Selecione um campo de comprimento adequado e, se 
possível, um sem inclinação visível. Qualquer declive visível 
do ar é susceptível de ser íngreme. A inclinação pode muitas 
vezes ser avaliada pela cor da terra. Os pontos altos 
geralmente são mais claros que os pontos baixos, porque a 
umidade do solo tende a se acumular em pontos baixos, 
escurecendo a cor do solo. Se as áreas de pouso nivelado não 
estiverem disponíveis e o pouso deve ser feito em um terreno 
inclinado, é melhor pousar em um aclive do que num 
declive. Mesmo um ligeiro declive durante o pouso permite 
que o planador flutue antes do toque, o que pode resultar 
em colisão com objetos na extremidade do campo 
selecionado. 

O conhecimento da vegetação e das culturas locais também 
é muito útil. Culturas altas são geralmente mais perigosas 
para pousar do que cultivo. Conheça as cores da vegetação 
sazonal local para ajudar a identificar culturas e outras 
vegetações a partir do ar. Sem exceção, evite 
descontinuidades, como linhas ou mudanças de corte. 
Descontinuidades geralmente existem porque uma cerca, 
vala, tubo de irrigação, ou algum outro obstáculo à 
maquinaria ou cultivo está presente. Outros obstáculos 
podem estar presentes nas proximidades do campo 
escolhido. Árvores e edifícios são fáceis de detectar, mas os 
postes de energia e linhas telefônicas são mais difíceis de ver 
numa altitude padrão. Dê uma olhada cuidadosa ao redor 
para encontrá-los. Suponha que cada poste esteja conectado 
por fio a todos os outros postes. Suponha também que cada 
poste esteja conectado por fio a cada edifício, e que cada 
edifício está ligado por fio a todos os outros edifícios. Planeje 
a aproximação para sobrevoar os fios que podem estar 
presentes, mesmo que você não possa vê-los. Quanto mais 
visível a área de pouso é durante a aproximação, menos 
surpresas desagradáveis provavelmente ocorrerão. 

O procedimento de aproximação recomendado é voar as 
seguintes pernas no padrão: 

• perna do vento cruzado do lado a favor do vento do 
campo 

• perna conta o vento 
• perna do vento cruzado do lado contra o vento do 

campo 
• perna do vento 
• perna de base 
• aproximação final 

Este procedimento de aproximação oferece a oportunidade 
de ver a área de pouso pretendida de todos os lados. Use 
todas as oportunidades enquanto voando esta aproximação 

para inspecionar a área de pouso e procure por obstáculos ou 
outros perigos. [Figura 8-18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-18. Aproximação para pouso fora de campo. 

Pousar sobrevoando um obstáculo ou um fio requer 
habilidade e vigilância. O primeiro objetivo ao pousar 
sobrevoando um obstáculo é evitar o obstáculo! Em 
seguida, considere como o obstáculo afeta o comprimento 
da área de pouso que realmente vai estar disponível para o 
toque, corrida, e parada do planador. Se um obstáculo tem 
50 pés de altura, os primeiros 500 pés ou mais da área de 
pouso precisa ser sobrevoado durante a descida para o 
arredondamento e pouso. Se o campo selecionado tiver 
obstáculos no caminho da aproximação final, lembre-se que 
o campo deve ser longo o suficiente para acomodar a descida 
e o arredondamento depois de evitar o obstáculo. 

Mantenha o planador durante o arredondamento e toque 
na menor velocidade segura gerenciável. Depois do toque, 
use o freio da roda imediatamente e vigorosamente para 
parar o planador assim que possível. A frenagem agressiva 
ajuda a evitar colisões com pequenas estacas, valas, pedras 
ou outros obstáculos que não podem ser facilmente vistos, 
especialmente se a vegetação no campo é alta. 

Após pouso fora de campo 

Pouso fora de campo sem ferimentos  

Esta aproximação para pouso fora de 
campo oferece uma boa visão da área e de 
todos os lados  



Se não estiver ferido, atenda às necessidades pessoais e, em 
seguida, proteja o planador. Faça contato com a equipe de 
resgate ou com a equipe de emergência o mais rapidamente 
possível. Se a espera for longa, use a luz do dia para remover 
todos os itens necessários para a noite e o frio. Vale lembrar 
que mesmo uma recuperação normal pode levar muitas 
horas se o pouso foi feito em terreno difícil ou em uma área 
servida por relativamente poucas estradas. Se o serviço de 
celular estiver disponível, use um telefone celular para ligar 
para a equipe de emergência se você está preocupado com a 
sua segurança pessoal. Pilotos de planador devem sempre 
considerar meios alternativos de comunicação que incluam 
telefones via satélite e rádios de baixa frequência uma vez 
que o serviço de telefone celular nem sempre está disponível. 
Para ajudar a identificar a posição, retransmitir as 
coordenadas GPS, se disponíveis, para facilitar o trabalho 
da equipe de resgate ou pessoal de emergência. É uma boa 
ideia escrever as coordenadas GPS se a bateria do GPS 
estiver esgotada ou se o receptor GPS desligar por qualquer 
motivo. Use o rádio do planador para transmitir 
necessidades na frequência internacional de socorro de 121,5 
MHz. Muitas aeronaves, incluindo aviões civis de 
passageiros, monitoram rotineiramente esta frequência. Seu 
grande alcance para transmitir ou receber mensagens de 
aeronaves em grande altitude é uma grande vantagem. 
Chamando outros pilotos de planador na área na frequência 
planador-para-planador pode acelerar o resgate. Outra 
ferramenta para pilotos é o dispositivo de localização pessoal 
oferecido por várias empresas como um dispositivo de 
resgate. Esses dispositivos usam o Sinal de satélite de 406 
MHz e tecnologia do sistema de posicionamento global 
(GPS) para rastrear e transmitir com precisão a localização 
do piloto no caso de um pouso fora do campo que exija 
assistência. 

Uma vez feito contato com a equipe responsável pelo 
resgate, dê atenção a itens menores, como coleta de 
ferramentas que serão necessárias para a desmontagem do 
planador ou a instalação de bloqueios nas superfícies de 
controle do planador. 

Pouso fora de campo com lesão 

Se ferido, atenda a lesões críticas primeiro. Na primeira 
oportunidade, faça contato com pessoal de emergência, com 
outras aeronaves, ou qualquer outra fonte de assistência 
identificável. Usar o rádio do planador, se operável, para 
transmitir uma chamada de Mayday na frequência de 
emergência 121.5 MHz. Além disso, tente qualquer outra 
frequência provável de se obter uma resposta. Alguns 
planadores têm um transmissor localizador de emergência 
(ELT) a bordo. Se o planador está equipado com um ELT e 
necessitar assistência, ligue-o. O ELT transmite sinais de 
emergência contínuos em 121,5 MHz. Aeronave de busca 
pode captar os sinais ELT usando equipamento de rádio 
projetado para busca e salvamento (SAR). Estas aeronaves 
equipadas com SAR reduzem o tempo gasto procurando a 
localização exata do piloto. Para transmitir uma mensagem 
de voz em um rádio bidirecional operável a 121.5 MHz, leve 
o interruptor ELT para OFF para que a mensagem de voz 
seja ouvida. Os novos ELTs, com Radio Transmissor 
Indicativo da Posição de Emergência em 406 MHz 
(EPIRBs), estão se tornando mais populares por causa de 

seus benefícios substanciais. Somente as estações ATC 
terrestres monitoram rotineiramente 121,5 MHz e isso é 
apenas na recepção em linha de visada. Os mais novos 
EPIRBs possuem sinais mais fortes, transmitem mais 
tempo e são monitorados pela rede de satélites. De acordo 
com CFR parte 91, os planadores não são aviões e, portanto, 
os antigos ELTs não são necessários, razão pela qual um 
EPIRB seria uma escolha muito melhor ao voar um 
planador. Se a cobertura telefônica celular está disponível, 
chame a emergência. Se possível, inclua uma descrição clara 
da localização. Se o planador estiver em uma posição 
precária, prenda-o, se possível, mas não se arrisque a 
maiores danos pessoais ao fazê-lo. Se é claramente inseguro 
ficar no planador, mude para um local abrigado, mas deixe 
instruções escritas claras em uma localização proeminente 
do planador detalhando onde encontra-lo. 

É melhor ficar no planador se for possível. O planador é 
muito mais fácil de localizar do ar do que uma pessoa 
sozinha. O piloto pode obter uma medida de proteção contra 
as ameaças abrigando-se na fuselagem ou sob uma asa, ou 
usando o velame de um paraquedas para improvisar uma 
tenda em torno da estrutura do planador. Depois de atender 
às necessidades médicas e entrar em contato com o pessoal 
de resgate, preocupe-se com questões de roupa, comida e 
água. Cada iniciativa do piloto deve buscar conservar 
energias. 

Avarias nos equipamentos e sistemas 

Mau funcionamento dos instrumentos de voo 

Falhas nos instrumentos podem resultar de manutenção 
com práticas descuidadas e de causas internas ou externas. 
Um exemplo de manutenção descuidada é a remoção e 
substituição do indicador de velocidade, mas falha ao 
conectar o instrumento corretamente nas linhas do pitot e 
estáticas. Um tubo de pitot entupido por insetos ou entrada 
de água é um exemplo de uma causa externa de falha do 
instrumento. 

Os pilotos devem estar sempre atentos para as atitudes 
normais do planador em todos os regimes de voo. Então, 
quando apresentada a falha de um instrumento ou indicação 
errônea, o piloto tem um senso geral da atitude normal do 
planador o que lhe ajuda a fazer um retorno para um pouso 
seguro. Julgando a altitude ou velocidade do planador sem 
a orientação de instrumentos não devem constituir um 
pânico na nacele, uma vez que muitos pilotos podem fazer 
aproximações e pousos de precisão sem o uso de um 
altímetro. Na verdade, muitos velhos planadores não 
tinham um altímetro operacional na nacele.  

Falhas no Indicador de velocidade 

Se o indicador de velocidade parecer irregular ou impreciso, 
voe o planador pela atitude de nariz. Mantenha o nariz do 
planador na atitude adequada para o melhor planeio ou 
velocidade mínima de afundamento. Outras dicas para 
controlar a velocidade é "sentir" o barulho do vento. Em 
velocidades muito baixas, a sensação dos controles é de estão 
moles e o ruído do vento é geralmente baixo. Em velocidades 
mais altas, a   



sensação dos controles são mais nítidas e o ruído do vento 
assume um assobio mais insistente. O som do vento relativo 
pode ser amplificado e se tornar mais útil no controle da 
velocidade ao abrir a janela instalada no canopi e abrindo o 
controle de ventilação. Durante a aproximação para pouso, 
manter a velocidade adequada usando outras indicações 
além do indicador de velocidade. Voe a aproximação com 
uma margem adequada acima da velocidade normal. Se as 
condições são turbulentas ou o vento é em rajadas, uma 
velocidade adicional será necessária para penetrar na área 
de convecção e assegurar um controle adequado. Em caso de 
dúvida, é melhor estar voando 10 knots mais rápido do que 
a velocidade ideal do que estar 10 knots mais lento. 

Falha do altímetro  

Falha do altímetro pode resultar de uma falha interna do 
instrumento ou de causas externas, como a entrada de água 
na linha. Independentemente da causa, é importante 
manter altitude suficiente para permitir um planeio seguro 
até um pouso em área adequada. Durante a aproximação 
sem o funcionamento do altímetro, é necessário contar com 
a percepção para manutenção de um ângulo de planeio 
seguro para a área de pouso escolhida. O risco primário para 
a segurança está em fazer uma aproximação em uma 
altitude que é menor que a normal. É melhor entrar na 
aproximação a partir de uma altura normal, ou mesmo de 
uma altura acima do normal. Durante a aproximação, 
avalie o ângulo para a área alvo com frequência. Se o ângulo 
for muito grande, aplique spoilers/freios aerodinâmicos para 
aumentar a razão de descida. Se necessário, aplique uma 
glissada para a frente ou lateral para perder altitude 
adicional. E se o ângulo de aproximação começar a parecer 
baixo, feche os spoilers/freios aerodinâmicos e, se necessário, 
modifique a aproximação para encurtar a distância 
necessária para planar até a área de pouso alvo. 

A contaminação da linha estática afeta tanto o altímetro 
quanto o indicador de velocidade. Se houver suspeita de que 
um dos instrumentos está com defeito devido à 
contaminação da linha estática, lembre-se de que as 
indicações do(s) outro(s) instrumento(s) conectados à linha 
estática também podem estar incorretos. Use as sugestões 
externas descritas acima para fornecer múltiplos 
cruzamentos nas indicações de todos os instrumentos 
afetados. Se está em dúvida sobre a precisão de qualquer 
instrumento, é melhor acreditar nas informações externas e 
desconsidere as indicações do instrumento. Após o pouso e 
antes do próximo voo, tenha um profissional de manutenção 
em avião para avaliar o sistema de instrumentos.  

É essencial que um piloto de planador esteja familiarizado 
com os procedimentos para fazer uma aproximação segura 
sem um indicador de velocidade ou altímetro. Sendo 
acompanhado em voo por um instrutor de planador isto 
fornece uma excelente oportunidade para rever estes 
procedimentos. 

Falha no Variômetro 

A falha do variômetro pode tornar difícil para o piloto 
localizar e explorar fontes de sustentação. Se um aeroporto 
estiver próximo, um pouso de precaução deve ser feito para 
que a fonte do problema possa ser descoberta e reparada. Se 

não houver aeroporto nas proximidades, procure dicas para 
fontes de sustentação. Algumas dicas podem ser externas, 
como uma coluna de fumaça ascendente, uma nuvem 
cumulus ou pássaros voando em círculos. Outras fontes são 
internas, como o altímetro. Use o altímetro para medir a 
razão de subida ou descida na ausência de um variômetro 
funcional. Batendo no altímetro com o dedo indicador 
muitas vezes ajuda a superar a fricção interna no altímetro, 
permitindo que se mova para cima ou para baixo. A direção 
do movimento dá uma ideia da razão de subida ou descida 
nos últimos segundos. Quando uma térmica é encontrada, 
fique com ela e suba. 

Falha da bússola 

A falha da bússola é rara, mas ocorre. Se a bússola tem um 
desempenho ruim ou não funciona, verifique a posição 
atual com cartas aeronáuticas e com métodos eletrônicos 
de navegação, como GPS, se disponível. A posição do sol, 
combinado com o conhecimento da hora do dia, pode 
ajudar com a orientação também. Estar familiarizado com 
as estradas principais muitas vezes fornece dicas úteis para 
orientação e a direção do voo. 

Falhas no canopi do planador 

Canopi abre inesperadamente 

Emergências relacionadas com o canopi são frequentemente 
o resultado de erro. A causa mais provável é a falha em 
travar o canopi na posição travada antes da decolagem. 
Independentemente da causa, se o canopi abrir 
inesperadamente durante qualquer fase do voo, o primeiro 
dever é voar o planador. É importante manter a velocidade 
adequada enquanto seleciona uma área de pouso adequada. 

Se o canopi abrir durante o reboque, é vital manter uma 
atitude normal de voo para evitar comprometer a segurança 
dos ocupantes do planador e a segurança do piloto do avião 
de reboque. Somente quando o piloto do planador estiver 
certo que o controle do planador pode ser mantido sem que 
qualquer atenção for dedicada a tentar fechar o canopi. Se 
estiver voando um planador de dois lugares com um 
passageiro a bordo, voe o planador enquanto a outra pessoa 
tenta fechar e travar o canopi. Se o canopi não puder ser 
fechado, o planador ainda pode ser controlável. O arrasto é 
maior que o normal; ao voar a aproximação, planeie uma 
descida mais íngreme que o normal. A melhor prevenção 
contra a abertura inesperada do canopi é o uso adequado do 
check list antes da decolagem. 

Canopi quebrado 

Se o canopi estiver danificado ou quebrar durante o voo, 
a melhor resposta é pousar assim que possível. O arrasto 
aumenta se o canopi estiver quebrado, então planeje uma 
descida mais íngreme que o normal durante a 
aproximação. 

Canopi congelado 

Um voo prolongado em grande altitude ou em baixa 
temperatura ambiente pode resultar em obstrução da visão, 
pois a umidade se condensa e congela no interior do canopi. 
Abra as aberturas de ventilação e o lado janela para ventilar 
a cabine e para evacuar o ar úmido antes que a umidade se 



condense no canopi. Descer para altitudes mais baixas ou 
para um ar mais quente para reduzir o congelamento no 
canopi. O voo na luz solar direta ajuda a diminuir o 
congelamento no canopi. 

Avarias no lastro de água 

Falhas nos sistemas de lastro de água são relativamente 
simples e pequenas não sendo muito comuns. No entanto, 
falhas no sistema de lastro pode ameaçar a segurança do 
voo. Um exemplo de falha de lastro é uma drenagem do 
tanque de forma assimétrica (um tanque de asa drena 
adequadamente, mas o outro tanque de asa não). O 
resultado é que uma asa do planador fica mais pesada e pode 
ser muito difícil de controlar durante o voo lento e durante 
a última parte da corrida de pouso. Outro exemplo é 
vazamento. Alguns sistemas de lastro de água drenam por 
um tubo central que escoa a água próximo a roda do trem 
de pouso. Se as conexões de dreno de ambas as asas vazarem 
significativamente, a água dos tanques pode se acumular na 
fuselagem. Se a água flui para a frente ou para trás na 
fuselagem, o controle do planador pode ser severamente 
degradado. O controle de arfagem pode ser aumentado 
voando a velocidades médias e altas, dando ao profundor 
mais ação de controle para corrigir o desequilíbrio da 
situação e proporcionando tempo para determinar se a água 
pode ser drenada da fuselagem. Se o controle de arfagem é 
perigosamente degradado, abandonar o planador pode ser a 
escolha mais segura. A melhor prevenção para problemas de 
lastro de água é a manutenção regular e inspeção combinada 
com testes periódicos do sistema e seus componentes. 

Avarias no trem de pouso retrátil 

As dificuldades no trem de pouso podem surgir de várias 
causas. Falhas no trem de pouso decorrentes de mau 
funcionamento mecânico geralmente não podem ser 
resolvidas durante o voo. Voe a aproximação na velocidade 
normal. Se o trem de pouso não for estendido, o arrasto 
total do planador é menor do que é normalmente durante 
uma aproximação com o trem de pouso estendido. Pode ser 
necessário usar mais spoiler/freio aerodinâmico do que o 
normal durante a aproximação. Tente pousar na superfície 
mais lisa disponível, de preferência uma área que tenha 
uma boa grama para ajudar a reduzir os danos ao planador. 
O pouso deve estar sob controle e tão suave quanto 
possível. Velocidade ligeiramente acima da de estol são 
preferíveis do que na velocidade de estol pois esta leva a 
pousos bruscos. Isso ajuda a evitar um primeiro toque com 
a roda traseira, levando a um toque brusco do planador na 
pista. Evitar o toque brusco ajuda a evitar lesões e diminuir 
danos aos componentes do planador. 

O planador faz um ruído considerável ao deslizar ao longo 
da pista e a folga das asas acima do solo são reduzidas. 
Mantenha as asas niveladas pelo maior tempo possível. 
Tente manter o planador indo o mais reto possível usando o 
leme para guiar o planador. O objetivo principal é evitar a 
colisão com objetos no solo ou ao longo da lateral da pista, 
incluindo a iluminação e sinalização da pista. Aceite o fato 
de que danos menores na superfície do planador será 
inevitável se o trem de pouso não puder ser estendido e 
travado. Concentre-se na segurança pessoal durante a 

aproximação e pouso. Qualquer dano ao planador pode ser 
reparado após um pouso sem ferimentos. 

Sistemas de controle de voo primário 

A falha de qualquer sistema primário de controle de voo 
apresenta ameaça à segurança. A causa mais frequente de 
falha do sistema de controle é montagem incompleta do 
planador em preparação para o voo. Para evitar isso, use 
uma lista de verificação escrita para guiar cada operação de 
montagem e inspecionar completamente cada pino de 
conexão e segurança. Não permita interrupções durante a 
montagem. Se a interrupção for inevitável, inicie a lista de 
verificação novamente do começo. Realize uma verificação 
de controle positiva com a ajuda de um assistente 
experiente. Não assuma que qualquer superfície de voo e 
controle de voo está devidamente instalado e conectado 
durante a inspeção pós-montagem. Em vez de, suponha que 
cada conexão seja suspeita. Inspecione e teste até estar 
certo de que todo componente está pronto para o voo. 

Falha do profundor 

O mais grave defeito do sistema de controle é uma falha 
do controle do profundor. Causas de falha do profundor 
incluem o seguinte: 

• Uma conexão inadequada do circuito de controle do 
profundor durante a montagem. 

• Uma trava de controle do profundor que não foi removida 
antes de voar. 

• Separação da fita de vedação do profundor. 

• Interferência de um objeto estranho nos movimentos 
completos do manche ou circuito do profundor. 

• Um cinto subabdominal ou cinto de segurança no banco 
de trás foi usado para proteger o manche e não foi removido 
antes do voo. 

• Uma falha estrutural do planador devido a fadiga ou 
flutter.  

Para evitar uma falha, assegure-se de que os bloqueios de 
controle sejam removidos antes do voo, que todas as 
conexões de controle de voo foram concluídas 
adequadamente e inspecionadas, e que todos os pinos de 
segurança foram instalados e travados corretamente. 
Certifique-se de que uma verificação positiva de controle 
contra qualquer resistência foi executada. 

Se a irregularidade ou falha do profundor for detectada no 
início da corrida de decolagem, desligue o cabo de reboque 
(ou reduza a potência para marcha lenta), manobre o 
planador para evitar obstáculos e use os freios firmemente 
para parar o planador o mais rápido possível. Se o profundor 
apresentar irregularidade de controle ou falha que não é 
notada até após a decolagem, uma série de decisões 
complicadas devem ser tomadas rapidamente. E se o 
planador está perto do solo e tem uma superfície plana ou 
está com uma atitude de nariz ligeiramente baixa, 
desligando o cabo de reboque (ou reduzindo a   



potência a zero) é a melhor escolha. Se este é um lançamento 
de reboque por avião, considere o efeito que o planador tem 
na segurança do piloto do reboque. Se houver controle de 
profundor suficiente durante a subida, então provavelmente 
será melhor permanecer no reboque e alcançar uma altitude 
tanto quanto possível. Uma maior altitude dá mais tempo 
para abandonar o planador e abrir um paraquedas, se usado. 

Se a decisão é ficar no planador e continuar a ganhar 
altitude, experimente o efeito de outros controles de voo na 
atitude de nariz do planador. Estes incluem os efeitos de 
várias configurações de flapes, spoiles/freios aerodinâmicos, 
ajustes do sistema do profundor, e recolhendo ou baixando 
o trem de pouso. Se estiver voando um planador self-
launching, experimente o efeito dos ajustes de potência na 
atitude de nariz. 

Se o controle do aileron estiver funcionando, incline o 
planador e use o leme para controlar a atitude do nariz em 
relação ao horizonte. Quando a atitude de nariz desejada é 
atingida, ajuste o ângulo de inclinação para manter a 
atitude de nariz desejada. Glissadas para frente podem ter 
um efeito previsível na atitude de nariz e pode ser usado 
para controla-lo. Geralmente, uma combinação destas 
técnicas são necessárias para recuperar algum controle na 
atitude de nariz. Embora essas técnicas possam ser um 
substituto ruim para o profundor de planadores, eles são 
melhores que nada. Se estiver em uma altitude suficiente 
para permitir o salto usando um paraquedas, as chances de 
sobrevivência são boas porque as falhas de paraquedas são 
extremamente raras. 

A fita de vedação do profundor, se estiver em más 
condições, pode degradar a capacidade de resposta do 
profundor. Se o adesivo que preenche a lacuna do bordo de 
ataque do profundor ao estabilizador horizontal começa a 
falhar, a borda dianteira da vedação da abertura pode ser 
levantada pelo vento. Isso cria um pequeno spoiler que 
perturba o fluxo de ar sobre o profundor logo atrás da fita 
levantada. O obscurecimento do profundor que ocorre em 
uma parte substancial da sua extensão irá degradar 
seriamente o controle da atitude de nariz. Em casos 
extremos, a eficiência do profundor pode ser 
comprometida drasticamente e transformar o profundor 
do planador numa superfície inútil 

O piloto pode ser forçado a recorrer a métodos alternativos 
para retomar o controle de atitude como descrito acima. 
Saltando de paraquedas pode ser a alternativa mais segura. 
Inspecionar as fitas de preenchimento de lacuna em todas as 
superfícies de controle antes do voo é a melhor prevenção. 

Falha de aileron  

Falhas aileron podem causar graves problemas de controle. 
Causas da falha de aileron incluem: 

• A ligação inadequada do circuito de controle do 
aileron durante a montagem. 

• Bloqueio do controle do aileron que não foi removido 
antes do voo. 

• Separação da fita de vedação da lacuna do aileron. 

• Interferência de um objeto estranho com o curso 
livre e pleno do manche no controle ou circuito do 
aileron. 

• Cinto de segurança ou arnês no banco de trás, que foi 
utilizado para fixar a alavanca de comando e não foi 
removido antes do voo. 

• Falha estrutural e/ou flutter do aileron. 

Essas falhas podem às vezes ser neutralizadas com sucesso, 
em parte porque existem dois ailerons. Se um aileron é 
desconectado ou bloqueado por um bloqueio de controle 
externo, o grau de movimento ainda disponível no outro 
aileron pode exercer alguma influência no controle do 
ângulo de inclinação. Use qualquer que seja o grau de 
aileron que ainda está disponível para manter o controle do 
planador. O planador pode ser menos difícil de controlar em 
médias a altas velocidades do que em baixas velocidades. 

Se os ailerons não estiverem funcionando adequadamente e 
o controle de rolagem é comprometido, o efeito secundário 
do leme pode ser usado para fazer ajustes suaves no ângulo 
de inclinação, desde que uma margem de segurança acima 
da velocidade de estol seja mantida. O efeito principal do 
leme é de guinar o planador. O efeito secundário do leme é 
mais sutil e demora mais para se afirmar. Se as asas estão 
niveladas e o pedal do leme for pressionado para a esquerda, 
o nariz vai para a esquerda. E se a pressão é mantida, as asas 
começam uma inclinação suave para a esquerda. Se uma 
pressão no pedal direito do leme é aplicada e mantida, o 
planador guinará para a direita, então começará a inclinar 
para a direita. Este efeito secundário de inclinação 
promovido pelo leme é útil se o piloto precisar recorrer ao 
uso do leme para nivelar as asas do planador. O efeito 
secundário do leme funciona melhor quando as asas estão 
niveladas ou numa inclinação muito pequena, e é melhorada 
de média para altas velocidades. Tente manter todos as 
inclinações bem pequenas. Se o ângulo de inclinação torna-
se excessivo, é difícil ou impossível recuperar-se para o voo 
de asas niveladas usando apenas o leme. Se a inclinação está 
se tornando muito grande, use qualquer influência de aileron 
disponível, bem como todo o leme disponível para trazer as 
asas de volta a condição de nivelada. E se um paraquedas 
está disponível e o planador se torna incontrolável a baixa 
velocidade, a melhor chance de escapar de ferimentos graves 
pode ser abandonar o planador a uma altitude segura. 

Falha do leme  

A falha do leme é extremamente rara porque remover e 
instalar o estabilizador vertical/leme não faz parte da 
sequência normal de montagem e desmontagem do 
planador (como é para o estabilizador horizontal/profundor 
e para a asa/aileron). Controle direcional ruim é tão óbvio 
para o piloto desde o início do lançamento que, se um mal 
funcionamento do leme é suspeito, o lançamento pode ser 
abortado cedo. 

  



O mau funcionamento do leme é mais provável de ocorrer 
após falha ao remover a trava do controle do leme antes do 
voo ou quando um objeto não seguro na nacele interfere com 
o livre e completo movimento dos pedais do leme. A 
preparação durante o pré-voo deve incluir a remoção de 
todos os bloqueios de controle de voo e um armazenamento 
seguro de todos itens a bordo. A lista de verificação para 
antes da decolagem inclui a verificação de todos os controles 
de voo primários para movimentos livres e correspondentes 
antes do lançamento. 

Embora a falha do leme seja bastante rara, as suas 
consequências são sérias. Se uma trava de controle causar o 
problema, é possível controlar a velocidade do planador e a 
atitude do nariz mas o controle direcional é comprometido 
devido ao movimento limitado do leme. Uma vez no ar, 
algum grau de controle direcional pode ser obtido usando o 
efeito de guinada adversa dos ailerons para guinar o 
planador. Durante a corrida em um lançamento 
interrompido ou durante a corrida de pouso, o controle 
direcional às vezes pode ser obtido ao deliberadamente 
colocar a ponta da asa no solo na direção da guinada 
desejada. Colocando a ponta da asa no solo por uma fração 
de um segundo causa uma leve guinada nessa direção; 
segurando a ponta da asa firmemente no solo geralmente 
causa uma guinada vigorosa ou um cavalo de pau na direção 
da ponta da asa aterrada. 

Uma fixação descuidada dos equipamentos na nacele pode 
resultar em interferência no pedal do leme a qualquer 
momento durante um voo. Durante o voo, se um objeto 
estiver interferindo ou prendendo os pedais do leme, tente 
removê-lo. Se a remoção não for possível, tente deformar, 
esmagar ou desalojar o objeto aplicando força nos pedais do 
leme. Também pode ser possível desalojar o objeto 
variando o fator de carga, mas assegurando que o 
desalojamento do objeto não resultará em seu alojamento 
em um lugar pior onde poderia obstruir os controles do 
profundor ou aileron. Se o objeto não pode ser recuperado e 
armazenado, um pouso de precaução pode ser necessário. 

Objetos comumente perdidos que podem causar 
interferência no controle de voo incluem: 

• Garrafas de água, 

• Câmeras, 

• Computadores eletrônicos, 

• Recipientes de alimentos e similares, 

• Vestuário, e 

• Óculos de sol. 

Controle esses itens por meio de um planejamento adequado 
e uma boa disciplina na nacele. 

Controles secundários dos sistemas de voo 

Sistemas secundários de controle de voo incluem o sistema 
de compensador do profundor, flaps e spoilers/freios 
aerodinâmicos. Problemas com qualquer um desses sistemas 
pode ser tão sério quanto problemas com controles 
primários. 

 

Falha do compensador 

Se contrapor a um sistema de compensação do profundor 
com defeito geralmente é tão simples quanto aplicar pressão 
no manche para manter a atitude de nariz desejada, 
trazendo o voo para uma conclusão segura. Inspecione e 
conserte o sistema de compensação antes do próximo voo. 

Falha do Spoiler/freio aerodinâmico 

As falhas do sistema de spoiler/freio aerodinâmico podem 
surgir de erros ou omissões na montagem, fatores ambientais 
e problemas mecânicos. Interrupções ou distrações durante 
a montagem do planador podem resultar em falha para 
conectar corretamente as hastes de controle a um ou ambos 
os spoilers/freios aerodinâmico. O uso adequado de uma lista 
de verificações reduz a probabilidade de erros de montagem. 
E se nenhum desses spoilers/freios aerodinâmicos está 
conectado, então um ou ambos os spoilers/freios 
aerodinâmicos podem ser acionados a qualquer momento e 
a retração se torna impossível. Esta é uma situação muito 
perigosa por várias razões. Uma razão é que os spoilers/freios 
aerodinâmicos são susceptíveis de abrir durante o 
lançamento ou o reboque, causando uma emergência de 
lançamento e uma possível falha de reboque. Outra razão é 
que os spoilers/freios aerodinâmicos podem abrir 
assimetricamente: um spoiler/freios aerodinâmico fechado e 
o outro spoiler/freios aerodinâmico aberto, resultará em 
tendências de guinada e rolagem que não surgem quando os 
spoilers/freios aerodinâmicos são abertos simetricamente. 
Um piloto esperando uma boa abertura simétrica seria 
confrontado com um problema de controle que compromete 
a segurança de voo. Finalmente, não é possível corrigir a 
situação fechando o spoiler/ freio aerodinâmico porque a 
falha para conectar os controles corretamente normalmente 
significa que o controle do piloto sobre o spoiler/freio 
aerodinâmico foi perdido. 

Se a extensão assimétrica do spoiler/freio aerodinâmico 
ocorrer e o spoiler/freio aerodinâmico aberto não puder ser 
fechado, várias escolhas devem ser feitas. Tendências de 
rolagem e guinada devido a assimetria deve ser superada ou 
eliminada. Uma maneira de resolver este problema é abrir o 
outro spoiler/freio aerodinâmico para restaurar a simetria. 
As vantagens incluem o alívio das tendências de guinada e 
rolamento e proteção contra um spoiler/freio aerodinâmico 
aberto e outro fechado, o que poderia resultar em um 
parafuso. A desvantagem de abrir o outro spoiler/freio 
aerodinâmico é que a relação de planeio é reduzida. Se a 
assimetria do spoiler/freio aerodinâmico ocorre durante um 
lançamento ou subida, a melhor opção é abortar o 
lançamento, estender os outros spoilers/freio aerodinâmicos 
para aliviar a assimetria, e fazer um pouso de precaução ou 
de emergência. 

Fatores ambientais incluem baixa temperatura ou 
congelamento durante voos longos de grande altitude, que 
podem ocorrer durante o voo de ondas de montanha. Baixa 
temperatura causa contração de todos os componentes do 
planador. Se a contração for desigual, os spoilers/freios 
aerodinâmicos podem se grudar e ser difícil ou impossível 
abri-los. O congelamento também pode  

  



interferir com a operação dos spoilers/freios aerodinâmicos. 
A alta temperatura, por outro lado, causa aos componentes 
de planador uma expansão. Se a expansão é desigual, os 
spoilers/freios aerodinâmicos podem se grudar na posição 
fechada. É mais provável que isso ocorra enquanto o 
planador estiver estacionado no solo na luz solar direta do 
sol durante o verão. O aquecimento pode ser muito intenso, 
particularmente para um planador com asas pintadas de cor 
diferente de branco reflexivo. 

Falhas mecânicas podem causar uma extensão assimétrica 
dos spoilers/freio aerodinâmicos. Por exemplo, o 
spoiler/freio aerodinâmico se abre normalmente durante a 
lista de verificação para pouso, mas apenas um spoiler/freio 
aerodinâmico se fecha ao ser comandado. O outro 
spoiler/freio aerodinâmico permanece aberto, devido talvez 
a uma solda quebrada no mecanismo do atuador do 
spoiler/freio aerodinâmico, um conector de controle 
defeituoso ou outra falha mecânica. O planador guina e 
inclina em direção a asa com o spoiler/freio aerodinâmico 
aberto. Aileron e leme são necessários para neutralizar essas 
tendências. Para eliminar qualquer possibilidade de entrar 
em um estol / parafuso, deve-se manter uma margem segura 
acima da velocidade aerodinâmica. Se a decisão de abrir o 
outro spoiler/freio aerodinâmico é tomada para aliviar a 
assimetria, o controle do planador torna-se muito mais fácil, 
mas o alcance de planeio é reduzido devido ao arrasto 
adicional do segundo spoiler/freio aerodinâmico. Isso pode 
ser uma preocupação significativa se o terreno não é ideal 
para pousar o planador. No entanto, é melhor fazer um 
pouso controlado, mesmo em terrenos menos ideais, do que 
estolar ou entrar em parafuso. 

Mau funcionamento de sistemas diversos 

Falha no gancho de reboque 

Ganchos de reboque podem ter mal funcionamento como 
qualquer outro dispositivo mecânico. Modos de falha 
incluem o desligamento não comandado da corda de reboque 
e falha em desligar no comando. Os pilotos devem estar 
preparados para abortar qualquer lançamento rebocado, 
seja no solo ou rebocado por avião, a qualquer momento. O 
desligamento não comandado deve ser antecipado antes de 
cada lançamento. Avalie o vento e o aeroporto, e depois 
formule um plano de emergência antes do lançamento. Se o 
gancho de reboque não se soltar por comando, tente soltar o 
cabo de reboque novamente depois de remover a tensão da 
corda. Puxe a alavanca de desligamento várias vezes sob 
condições variadas da tensão do cabo de reboque. Se o cabo 
de reboque ainda não puder ser solto, avise o piloto do 
reboque e siga os procedimentos de emergência descritos no 
Capítulo 7, Procedimentos e Manobras de Voo 

Falhas do sistema de oxigênio 

O oxigênio é essencial para a segurança de voo em grandes 
altitudes. Se há uma falha suspeita ou detectada em 
qualquer componente do sistema de oxigênio, desça 
imediatamente a uma altitude em que oxigênio suplementar 
não é essencial para um voo seguro. Lembre-se, o primeiro 
sinal de privação de oxigênio é uma sensação de aparente 
bem-estar. A capacidade de resolução de problemas está 
diminuída. Se o piloto tiver sido privado de oxigênio, mesmo 

por um curto intervalo, a capacidade de pensamento crítico 
foi comprometida. Não fique iludido em pensar que o voo 
pode continuar com segurança em grande altitude. Desça 
imediatamente e respirar normalmente em altitudes mais 
baixas por um tempo para restaurar o oxigênio crítico na 
corrente sanguínea. Tente evitar hiperventilação, o que 
prolonga a diminuição da capacidade crítica de pensar. Dê 
tempo suficiente para recuperar a capacidade crítica de 
raciocínio antes de tentar uma aproximação e pouso.  

Falha no paraquedas de arrasto 

Alguns planadores estão equipados com um paraquedas 
para adicionar arrasto durante a aproximação para pouso. 
Esse artefato suplementa o arrasto fornecido pelos 
spoilers/freios aerodinâmicos. O paraquedas é 
acondicionado na ponta traseira (cone de cauda) da 
fuselagem ou em um compartimento especial na base do 
leme. Estes paraquedas são muito eficazes quando 
comandados de forma adequada para tornar aproximações 
muito íngremes possíveis. O paraquedas é aberto e alijado a 
comando do piloto, tal como seria necessário se o arrasto do 
planador fosse tão grande que o planador não teria alcance 
para chegar ao local de pouso pretendido. Existem vários 
modos de falha para os paraquedas de arrasto. Se abrir 
acidentalmente ou inadvertidamente durante o lançamento, 
a razão de subida seria degrada seriamente e deve ser 
alijado. Durante a aproximação para pouso, um paraquedas 
de arrasto impropriamente dobrado ou úmido pode falhar 
ao ser comandado. Se isso acontecer, use o leme para glissar 
por um momento, ou use o leme para guinar a cauda e 
movimentá-la. Certifique-se de que tem uma velocidade de 
voo segura antes de tentar a glissada ou o movimento de 
guinada. Qualquer técnica aumenta a força de arrasto no 
compartimento do paraquedas de arrasto que irá puxar o 
paraquedas para fora do compartimento. 

Se nenhuma das técnicas utilizadas para abrir o paraquedas 
de arrasto funcionar, o paraquedas pode abrir em um 
momento posterior durante a aproximação sem ser 
comandado pelo piloto. Isto resulta em um aumento 
considerável no arrasto. Se isso acontecer, esteja preparado 
para alijar o paraquedas imediatamente se a altitude não for 
suficiente para planar até o local de pouso pretendido.  

Outro possível mau funcionamento é a falha do paraquedas 
não inflar completamente. Se isso acontecer, o velame 
parecerá como uma fita de nylon, fornecendo apenas uma 
fração do arrasto que ocorreria se o velame tivesse sido 
totalmente inflado. A chance de inflar é improvável após o 
fato acima descrito ocorrer, mas se ocorrer, o arrasto 
aumenta substancialmente. É muito melhor voar com uma 
configuração de arrasto conhecida e se ajustar para isso em 
vez do que ser confrontado com um coeficiente de arrasto 
substancialmente maior em um lugar e hora em que um 
pouso seguro não é mais possível. Em caso de dúvida sobre 
o grau de abertura do velame do paraquedas, a opção mais 
segura pode ser a de descarta-lo. Independentemente do 
tipo de avaria, o piloto deve rever as opções de aproximação 
e pouso para as condições do paraquedas.  



Planadores Self-launching 

Além dos sistemas de controle de voo padrão encontrados 
em todos os planadores, planadores self-launching tem 
vários sistemas de apoio ao voo com motor. Estes sistemas 
podem incluir, mas não estão limitados ao seguinte: 

• Tanques de combustível, linhas e bombas 

• Os sistemas de extensão e retração do motor e/ou da 
hélice 

• Sistema elétrico incluindo sistema de arranque do 
motor 

• Sistema de óleo lubrificante 

• Sistema de refrigeração do motor 

• Controles de aceleração do motor 

• Controles de passo da pá da hélice 

• Instrumentos e sistemas de monitoramento do motor 

A complexidade desses sistemas exige familiaridade com 
o manual do planador self-launching sendo voado. 
Qualquer mau funcionamento desses sistemas pode torná-
lo impossível retomar o voo sustentado pelo motor. 

Falha no motor do planador self-launching/sustainer 
durante a decolagem ou subida.  

As falhas do motor são a fonte mais óbvia de mau 
funcionamento de equipamento em planadores self-
launching. Falhas no motor podem ser sutis (uma perda de 
potência muito ligeira a plena potência) ou catastrófica e 
súbita (falha do virabrequim do motor durante uma 
decolagem). No alto da lista de possíveis causas de 
problemas com o motor são a contaminação do combustível 
e escapamento. 

Para fornecer energia adequada, o sistema do motor deve ter 
combustível e ignição, bem como arrefecimento e 
lubrificação adequados. Uma operação com motor é 
comprometida se qualquer um desses requisitos não é 
satisfeito. Monitore a temperatura do motor, a pressão do 
óleo, pressão de combustível e rotações por minuto (rpm) 
cuidadosamente para garantir que o desempenho do motor 
não seja comprometido. Sinais de aviso de dificuldade 
iminente incluem temperaturas excessivamente altas do 
motor, temperaturas anormais do óleo do motor, pressão do 
óleo, baixas rotações, apesar dos ajustes de aceleração, baixa 
pressão e operação errática do motor. Um desempenho 
anormal do motor pode ser um precursor para uma falha 
completa do motor. Mesmo se a falha total do motor não 
ocorrer, uma operação com um motor que não pode produzir 
potência total traduz-se em uma incapacidade de subir ou 
talvez uma incapacidade para manter a altitude, apesar da 
aplicação de aceleração total. O melhor curso de ação, se no 
ar, é fazer um pouso de precaução aterrissando primeiro e 
depois descobrir a origem do problema. 

Independentemente do tipo de falha do motor, a primeira 
responsabilidade do piloto é manter a velocidade de voo e 
controle do planador. Se ocorrer falha de potência, abaixe o 
nariz conforme necessário para manter a velocidade 
adequada. Pilotos voando planadores self-launching com 

um motor externo montado acima da fuselagem precisa 
abaixar o nariz muito mais agressivamente em caso de perda 
de potência total do que aqueles com motor montado no 
nariz. No primeiro, o impulso do motor durante as operações 
em plena potência tende a fornecer um momento de nariz 
para baixo. Se a potência falhar, o nariz para baixo no 
momento do lançamento desaparece e é substituído por um 
momento de nariz para cima durante o lançamento devido 
ao arrasto parasitário substancial do pod do motor, acima 
do eixo longitudinal da fuselagem. Um considerável 
movimento para frente no manche pode ser necessário para 
manter a velocidade de voo. Se a altitude é baixa, não há 
tempo suficiente para recolher o motor e reduzir o arrasto 
que foi criado. Pouse o planador com o motor estendido. A 
razão de planeio nesta configuração é pequena devido ao 
arrasto do motor e hélice estendido. A fonte autorizada para 
informações sobre a sequência correta de ações do  piloto em 
caso de falha de potência está contido no manual. O piloto 
deve estar completamente familiarizado com o seu conteúdo 
para operar um planador self-launching com segurança. 

Se ocorrer uma falha de potência durante o lançamento ou 
a subida, o tempo para manobrar pode ser limitado. 
Concentre-se em voar o planador e vá selecionando uma 
área de pouso adequada. Lembre-se que a configuração de 
alto de arrasto do planador pode limitar a distância do 
planeio sem potência. Mantenha as curvas ao mínimo e 
pouse o planador com a maior segurança possível. Não tente 
dar nova partida no motor enquanto a altitude for muito 
baixa porque distrai da principal tarefa que é manter a 
velocidade do voo e fazer um pouso preventivo seguro. 
Mesmo que a potência no sistema do motor for restaurada, 
muito provavelmente a potência total não estará 
disponível. O problema que causou a interrupção de 
potência muito provavelmente não se resolverá sozinho 
enquanto se tenta manobrar a baixa altitude e subir com a 
máxima potência. Se o problema voltar a ocorrer, como é 
provável, o piloto poderá ter de colocar o planador sobre um 
terreno não adequado, com alcance limitado e pouca ou 
nenhuma potência do motor para continuar o voo. Mesmo 
se o motor continuar uma fornecer potência limitada, o voo 
com potência parcial pode rapidamente colocar o planador 
em uma posição em que o piloto é incapaz de livrar de 
obstáculos como fios, postes, hangares ou terreno próximo. 
Se uma decolagem ou subida com potência total for 
interrompida por perda de potência, é melhor fazer um 
pouso de precaução. O piloto pode resolver os problemas do 
sistema de potência depois de retornar com segurança para 
o solo. 

Incapacidade dar partida em um motor de planador self-
launching enquanto voando 

A perda de potência durante a decolagem ou subida é um 
problema sério, mas eles não são os únicos tipos de problema 
que o piloto de um planador self-launching pode enfrentar. 
Outras falhas no motor ainda podem ser um motor que se 
recusa a dar resposta ao se tentar dar partida em voo. Este 
é um problema   



sério se o terreno abaixo não é adequado para um pouso 
seguro fora eo campo. 

Uma das grandes vantagens do planador self-launching é 
ter a opção de encerrar um voo dando partida no motor e 
voar para um aeroporto para pouso. Quase todos os 
planadores self-launching têm um procedimento definido 
para ligar o motor enquanto estiver no ar. Este 
procedimento seria mais valioso durante um voo com motor 
desligado onde as condições de subida enfraqueceram. A 
possibilidade de se ligar o motor e voar para casa com 
segurança é ideal sob tais condições. 

Como precaução, deve-se tentar uma partida do motor em 
voo a uma altitude que seja o suficiente para que, se ocorrer 
um mau funcionamento, haja tempo suficiente para tomar 
ações corretivas. Se o motor falhar para dar partida 
prontamente, ou se não der partida, pode haver tempo para 
planejar um pouso seguro. Se não houver uma boa área 
abaixo, então a falha em dar partida no motor resultará em 
um pouso de emergência fora do campo em terrenos 
inadequados. Danos no planador e ferimentos pessoais 
podem ocorrer. Para evitar esses perigos, pilotos de planador 
self-launching nunca devem se permitir a entrar em uma 
situação que só pode ser resolvida dando partida no motor e 
voando para cima e para longe. É melhor manter um campo 
para pouso sempre dentro do alcance do planeio. 

Há muitas razões pelas quais um motor de planador self-
launching pode falhar ao dar partida ou deixar de fornecer 
potência total em resposta a esforços para retomar as 
operações com potência total enquanto estiver no ar. Estas 
incluem falta de combustível ou ignição, baixa temperatura 
do motor devido ao tempo no ar frio da altitude, baixa carga 
da bateria devido a baixas temperaturas ou bateria 
descarregada, falta de resposta da hélice aos controles de 
passo e outros fatores. É importante que o piloto tenha um 
plano de emergência no caso de a potência do motor não 
estar disponível durante qualquer fase do voo. 

Falha na hélice do planador self-launching.  

As falhas da hélice incluem dano e desintegração da hélice, 
correia da transmissão da hélice, falha da engrenagem de 
acionamento, falha do sistema de controle do passo 
variável. Para executar uma reinicialização do motor, por 
exemplo, muitos planadores auto lançados exigem que as 
pás da hélice sejam colocadas em uma posição específica do 
passo da hélice. Se as pás da hélice não puderem ser 
ajustadas, então a hélice não disponibilizará torque 
suficiente para ligar o motor. O resultado é uma falha na 
obtenção de uma partida em voo. 

Mau funcionamento do sistema elétrico do planador self-
launching. 

Uma falha no sistema elétrico em um planador self-
launching pode impossibilitar o controle do passo da hélice 
se a hélice é controlada eletricamente. Pode também 
resultar na incapacidade de desalojar um motor de pod com 
sucesso para uma tentativa de partida em voo. Planadores 
self-launching que exigem um funcionamento na partida 
elétrica para um reinício em voo podem não conseguir 
retomar o voo com motor. Se um aeroporto estiver dentro 
da faixa de voo, um pouso preventivo pode ser feito. Se não 

houver aeroporto dentro da faixa de voo e o voo pode ser 
continuado com segurança sem energia elétrica, o piloto 
pode ser capaz de subir para as proximidades de um 
aeroporto e pousar com segurança. Se nenhum aeroporto 
estiver dentro do alcance de voo e o voo não pode ser 
sustentado sem potência, um pouso de emergência fora do 
campo tem que ser feito. 

Alguns planadores self-launching são usados 
ocasionalmente em voo noturno, fazendo uso do motor. 
Todos os voos noturnos devem ser conduzidos de acordo com 
o regulamento da FAA e o planador deve ter a iluminação 
aeronáutica adequada necessária para operações noturnas 
(14 CFR parte 91, seção 91.209). E se transportando um 
passageiro(s), o piloto deve estar qualificado para operar o 
planador à noite de acordo com 14 CFR parte 61, seção 61.57 
(b). 

Se ocorrer uma falha no sistema elétrico durante as 
operações noturnas, os pilotos de aeronaves nas 
proximidades não serão capazes de ver o planador devido às 
luzes de posição estarem apagadas. Dentro da nacele, é 
difícil ou impossível ver os instrumentos de voo ou 
disjuntores elétricos. De acordo com 14 CFR Parte 135, 
seção 135.159 (f) e parte 121, seção121.549 (b), a FAA exige 
que as companhias aéreas e pilotos comerciais tenham uma 
lanterna "com pelo menos duas piulhas tamanho D ou 
equivalente” para tal emergência. Estas boas práticas 
fazem sentido para que outros pilotos sigam as mesmas 
regras. 

Se fumaça ou cheiro de fumaça estiver presente, não tente 
resetar qualquer disjuntor. De acordo com a CE-10-11R, 
Boletim de Informações de Aeronavegabilidade Especial, 
datado de14 de janeiro de 2010 e disponível para download 
em http: // rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/ 
rgSAIB.nsf/(LookupSAIBs) / CE-10-11R1 – Open 
Document, a melhor e a mais segura prática  é não resetar 
disjuntores no ar a menos que seja absolutamente necessário 
para um voo seguro. Resetar um disjuntor pode resultar em 
uma sobrecarga maior e possível fogo. [Figura 8-19] Dirija-
se diretamente ao aeroporto mais próximo e prepare-se para 
um pouso de precaução lá. Siga os procedimentos e 
requisitos noturnos. O rádio instalado no painel de 
instrumentos pode não funcionar se a falha é total, por isso 
é uma boa ideia ter um radio portátil a bordo para uso em 
tal emergência. Pode ser necessário receber instruções de 
pouso através de sinal luminoso do controle de tráfego aéreo 
(ATC). Piloto deve rever a 14 CFR parte 91, seção 125, e os 
Manual de Informação Aeronáuticas (AIM) seção 4-2-13, 
Sinais de Luzes no Controle de Tráfego, para a resposta 
adequada.  



Incêndio em voo 

Um incêndio em voo é a emergência mais séria que um piloto 
pode encontrar. Se um incêndio tiver iniciado ou se houver 
cheiro de fumaça ou qualquer cheiro similar, faça todo o 
possível para reduzir as possibilidades de que o fogo se 
espalhe e pouse o quanto antes. O manual do planador self-
launching é a fonte de resposta para a emergência de 
suspeita de incêndio em voo. Os procedimentos necessários 
são: 

• Reduza o acelerador para marcha lenta, 

• Desligue as válvulas de combustível, 

• Desligue a ignição do motor, 

Após o pouso, distancie-se do planador e tente ficar contra o 
vento para evitar os vapores nocivos. Mantenha os 
espectadores afastados do planador também. O principal 
perigo depois de evacuar o planador é a explosão de 
combustível, com potencial para ferir o pessoal a uma 
distância considerável do planador. 

CUIDADO: planadores modernos são feitos com materiais 
compostos e resinas que podem produzir fumaças muito 
venenosas. O piloto do planador deve fazer o que for 
necessário para evitar os vapores incluindo o alijamento do 
canopi, o que permite ter ar respirável e a eliminação de 
fumaça da nacele. Esta mesma construção moderna 
também significa que um incêndio pode se espalhar muito 
rapidamente. Um pouso rápido ou abandonar o planador 
saltando de paraquedas pode ser a única opção para o piloto. 
Se o fogo está se espalhando para as asas, o salto de 
paraquedas em uma altitude segura pode ser a escolha mais 
segura se a estrutura não durar até o pouso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-19. Disjuntores do planador de self-launching. 

 

Equipamento de emergência e de sobrevivência  

Equipamento de emergência e equipamentos de 
sobrevivência são essenciais para a segurança de voo para 
todos os voos de planador. 

Lista de verificação de equipamentos de sobrevivência 

Listas de verificação ajudam o piloto a montar o 
equipamento necessário de uma maneira ordenada. O 
essencial para a sobrevivência inclui suprimentos 
confiáveis e utilizáveis de água, comida, ar ou oxigênio. A 
manutenção de uma temperatura corporal aceitável, que é 
difícil de gerir em temperaturas extremamente frias ou 
extremamente quentes, é também importante. Cobertores 
e uso de roupa sazonal apropriada para garantir 
temperaturas corporais seguras. 

Comida e água 

Um fornecimento adequado de água e de alimentos 
(alimentos, especialmente de alta energia, tais como barras 
de energia, granolas, e frutas secas) são de extrema 
importância durante o voo de cruzeiro. Água a partir de 
tanques de lastro pode ser utilizado em caso de emergência 
se livre de contaminantes, tais como anti-congelante. Água 
e alimentos devem estar disponíveis e facilmente acessível 
durante todo o voo. 

  



Roupas 

Os pilotos também precisam de roupas sazonais que sejam 
apropriadas para o meio ambiente local, incluindo chapéu 
ou boné, camisas, blusas, calças, meias, sapatos de 
caminhada, cobertor, e luvas. Roupas em camadas 
proporcionam flexibilidade para atender demandas do meio 
ambiente. Áreas desérticas podem estar muito quentes 
durante o dia e muito frio à noite. Exposição prolongada a 
qualquer condição pode ser debilitante. Roupas em camadas 
retém ar entre estas camadas, aumentando a retenção de 
calor. O velame do paraquedas pode ser usado como uma 
roupa em camadas eficaz quando envolto em torno do corpo 
para conservar o calor do corpo ou para fornecer alívio da 
luz solar excessiva. Proteção para os olhos, como óculos de 
sol, é mais do que bem-vindo se as condições durante o dia 
são de claridade, como costumam acontecer em bons dias de 
voo. 

Comunicação 

A comunicação pode ser eletrônica, visual ou audível. 
Rádios, telefones e telefones celulares são métodos 
eletrônicos. Espelhos de sinalização, lanterna ou faróis de 
luz à noite, sinal fogo chamas à noite, sinal de fumaça 
durante o dia, sinalizadores e painéis proeminentes feitos 
com o velame de paraquedas são métodos visuais. Gritando 
e outras atividades de fazer barulho são métodos audíveis, 
mas geralmente têm alcance muito limitado. Um apito 
fornece um bom método para fazer som. 

Moeda, dinheiro ou cartões de crédito são muitas vezes 
necessários para operar e pagar telefones. Baterias 
carregadas são necessárias para operar telefones, rádios e 
transmissores localizadores de emergência. As baterias 
também são necessárias para operar lanternas ou luzes de 
posição do planador para fins de sinal. Uma lista de 
números de telefone ajuda na comunicação rápida. O 
transceptor pode ser ajustado para transmitir e receber na 
frequência de emergência 121.5 MHz ou qualquer outra 
frequência utilizável que provoque uma resposta. O ELT 
pode ser usado para fornecer um sinal contínuo em 121,5 
MHz e/ou o mais recente Sistema SAR 406 MHz. Um sinal 
de 406 MHz em uma queda da aeronave ativa 
automaticamente ou manualmente. O ELT transmite um 
código de identificação digital para o primeiro satélite que 
entrar no alcance. Os satélites recebem o sinal e os 
retransmite para uma estação terrestre. Se não houver 
estação terrestre, o satélite registra o sinal digital em sua 
memória de bordo e faz o download para a próxima estação 
terrestre. O processador de estação terrestre mede o 
deslocamento Doppler do sinal e calcula sua posição; esse 
cálculo é geralmente com precisão de até 1,5 milhas 
náuticas no primeiro passe do satélite e é refinado ainda 
mais com cada passagem. Se o equipamento tiver um GPS 
integrado ou está conectado ao NAVCOM, a posição é 
encaminhada no fluxo inicial de dados digitais. 

Depois que a estação terrestre tiver concluído o 
processamento, transmite a identificação e posição ao 
Centro de Controle de Missão dos Estados Unidos (USMCC). 
A USMCC anexa a informação contida na baliza de 406 MHz 
do banco de dados de registro para esse ELT específico e gera 
uma mensagem de alerta. Se o local estiver dentro do 

território continental dos EUA, o alerta é enviado para o 
Centro de Coordenação de Resgate da Força Aérea (AFRCC) 
na Base da Força aérea de Langley, Virgínia. O AFRCC, em 
seguida, busca os dados de registro e tenta verificar as 
informações da aeronave. Chamando os números de contato 
de emergência ou ligando para as estações de serviço de voo, 
eles podem determinar rapidamente se a aeronave está 
segura no solo ou não. 

Como a maioria das ativações são alarmes falsos, a 
capacidade de resolve-los pelo telefone salvam o AFRCC (ou 
seja, contribuintes dos EUA) milhões de dólares. Mais 
importante, ele salva os ativos de SAR para emergências 
reais. Se o AFRCC não conseguir verificar se a aeronave está 
segura no solo, eles lançam uma missão de resgate. Isso 
normalmente envolve a atribuição da pesquisa Patrulha 
Aérea Civil Auxiliar da USAF e podem incluir a solicitação 
de assistência do pessoal local de SAR e de policiais. 

O código digital único de cada equipamento de 406 MHz 
permite estar associado a uma determinada aeronave. O 
registro contém informações como a matrícula da 
aeronave, aeroporto de origem, tipo e cor da aeronave, e 
vários pontos de contato para emergência. Isso 
proporciona rápido acesso a planos de voo e outras 
informações vitais. Isso pode acelerar o esforço de busca e 
pode ser a diferença entre a vida e a morte 

O velame do paraquedas pode ser empregado para fazer um 
marcador proeminente para auxiliar o reconhecimento a 
partir do ar por outras aeronaves. Fósforos e um material 
combustível podem fornecer chama para visibilidade à noite 
e fornecer fumaça que pode ser vista durante o dia. 

Equipamento de navegação 

Cartas de navegação ajudam a navegar durante o voo e 
ajudam a identificar a localização quando um pouso fora do 
aeroporto é feito. Cartas especializadas têm uma escala 
melhor para voos de navegação. Mapas de estradas locais 
devem ser transportadas no planador durante todos os voos 
de navegação. Os mapas de estradas locais tornam muito 
mais fácil dar instruções para equipe de resgate, 
permitindo-lhes chegar tão prontamente quanto possível. 
As coordenadas GPS também ajudam a equipe caso 
estejam equipados com um receptor GPS e cartas 
apropriadas e mapas. Mapas GPS detalhados estão 
comercialmente disponíveis e tornam a navegação por GPS 
por terra mais fácil para a equipe de terra. 

Equipamento médico 

Os kits médicos ou de primeiros socorros compactos são 
amplamente disponíveis no mercado. Esses kits 
rotineiramente incluem ataduras, esparadrapo, 
desinfetantes, um torniquete, fósforos, uma faca ou tesoura, 
repelente de insetos e cobras e outros itens úteis. Certifique-
se de que o kit contenha itens médicos adequados ao 
ambiente em que o planador está operando. Guarde o kit de 
forma segura de turbulência a bordo, mas que seja acessível 
ao ocupante(s) ferido(s) após um pouso de emergência, 
mesmo se ferido. 

Arrumação 



Arrumar o equipamento corretamente significa garantir que 
todos os equipamentos para proteger os ocupantes e garantir 
a integridade de todos os controles de voo e dos sistemas do 
planador. Os itens transportados a bordo devem ser 
adequadamente armazenados mesmo no caso de turbulência 
grave a seja encontrada. Os itens também devem 
permanecer protegidos no caso de pouso forçado ou fora do 
campo. Nenhum item transportado no planador deve ter 
alguma chance de ficar solto em voo para interferir nos 
controles de voo. Objetos armazenados devem ser 
adequadamente presos para impedir o movimento durante 
um pouso forçado. 

Paraquedas 

O paraquedas deve estar limpo, seco e armazenado em local 
fresco quando não estiver em uso. É imperativo manter o 
paraquedas livre de contaminantes para garantir a 
integridade do material do paraquedas. O paraquedas deve 
ter sido inspecionado e redobrado dentro do período de 
tempo permitido. O piloto é responsável por garantir que o 
paraquedas atende aos critérios de inspeção exigidos pela 
FAA.. 

Avarias de oxigênio do sistema 

O oxigênio é essencial para a segurança de voo em grandes 
altitudes. Se há uma falha suspeita ou detectada em 
qualquer componente do sistema de oxigênio, descer 
imediatamente a uma altitude em que oxigênio suplementar 
não é essencial para um voo seguro. Lembre-se, o primeiro 
sinal de privação de oxigênio é uma sensação de aparente 
bem-estar. A capacidade de resolução de problemas está 
diminuída. Se o piloto tiver sido privado de oxigênio, mesmo 
por um curto intervalo, a capacidade de pensamento crítico 
foi comprometida. Não fique iludido em pensar que o voo 
pode continuar com segurança em grande altitude. Descer 
imediatamente e respirar normalmente em altitudes mais 
baixas por um tempo para restaurar o oxigênio crítico na 
corrente sanguínea. Tente evitar hiperventilação, o que 
prolonga a diminuição da capacidade crítica de pensar. Dê 
tempo suficiente para recuperar a capacidade crítica de 
raciocínio antes de tentar uma aproximação e pouso. 

Para os voos de grande altitude, como um voo de onda, a 
garrafa de resgate de oxigênio torna-se uma necessidade. Ela 
deve estar em bom estado e ser de fácil acesso, se um salto 
em altitude se tornar necessário. Os pilotos precisam ser 
devidamente treinados para um evento que requeira o 
abandono de um planador em uma altitude muito elevada, 
com o uso de oxigênio e o uso adequado de um paraquedas 
em altitudes elevadas. 

Prevenção de Acidentes 

O National Transportation Safety Board (NTSB) gera 
relatórios de acidentes sempre que um acidente com 
planador for reportado. Qualquer pessoa interessada pode 
visitar o site diretamente para www.ntsb.gov e olhar a 
página do banco de dados de consulta da NTSB para ver 
resumos acidentes de planador e avião rebocador. É muito 
importante para todos os pilotos para educar-se com 
acidentes anteriores. Em particular, eles devem olhar para a 
causa do acidente e como poderia ter sido evitado. Com 

demasiada frequência acidentes são causados a partir de um 
erro do piloto ou falha do equipamento que, se treinados e 
educados corretamente, o piloto poderia ter reagido de 
forma diferente e salvar uma vida, geralmente a sua própria. 
A SSF é um excelente recurso para os pilotos para educar-se 
sobre a segurança dos planadores e o site fornece aos pilotos 
lições aprendidas e informações, bem como a aprendizagem 
de segurança on-line. O site da SSF é 
www.soaringsafety.org. 
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Introdução 
 

Pilotos de planadores devem tomar uma 
enorme quantidade de decisões, começando 
com a decisão de decolar ou não. Os pilotos 
devem determinar se as condições de tempo 
são seguras, e se as condições atuais suportam 
um voo com capacidade de ascensão etc. 
Planadores, por conta da gravidade, estão 
sempre perdendo altura. Portanto, os pilotos 
de planador devem procurar ar ascendente 
que possibilite ascender mais rápido do que a 
razão de afundamento do planador para, 
assim, ter um voo prolongado. Pilotos de 
planadores devem ter em mente que o que faz 
com que ele ascenda é o ar subindo, e não suas 
asas. 
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A atmosfera 

A atmosfera é uma mistura de gases que envolve a terra. 
Sem ela, não haveria tempo (vento, nuvens, precipitação) 
ou proteção contra os raios do sol. Embora este envelope 
de proteção é essencial para a vida, é extraordinariamente 
fino. Quando comparado com o raio da Terra, 3.438 milhas 
náuticas (NM), o limite vertical da atmosfera representa 
uma distância muito pequena. Embora não haja limite 
superior específico para a atmosfera, ela simplesmente se 
dilui a um ponto em que ela se desfaz em camadas até cerca 
de 164 mil pés (cerca de 27 NM) e contêm 99,9 por cento 
da massa atmosférica. Nessa altura, a densidade 
atmosférica é de cerca de um milésimo da densidade da que 
é encontrada ao nível do mar. [Figura 9-1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9-1. Massa atmosférica em altitude. 
Composição 
A atmosfera da Terra é composta por uma mistura de 
gases, com pequenas quantidades de água, gelo e outras 
partículas. Dois gases, nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), 
compreendem aproximadamente 99 por cento do conteúdo 
gasoso da atmosfera; o outro um por cento é composto por 
traços de vários outros gases. Nitrogênio e oxigênio são 
considerados gases permanentes, o que significa que suas 
proporções permanecem as mesmas para cerca de 260.000 
pés. O vapor de água (H2O), por outro lado, é considerado 
um gás variável. Portanto, a quantidade de água na 

atmosfera depende da localização e a fonte do ar. Por 
exemplo, o teor de vapor de água sobre áreas tropicais e os 
oceanos respondem por até 4% dos gases distribuindo 
nitrogênio e oxigênio. Por outro lado, a atmosfera sobre 
desertos e em altas altitudes exibe menos do que 1 por 
cento do teor de vapor de água. [Figura 9-2] 

Embora exista vapor de água na atmosfera em 
quantidades pequenas em comparação com nitrogênio e 
oxigênio, isto tem um impacto significativo sobre a 
formação meteorológica. Isto é porque existe também em 
dois outros estados físicos: líquido (água) e sólido (gelo). 
Esses dois estados de água contribuem para a formação de 
nuvens, precipitação, nevoeiro, e formação de gelo, os 
quais são importantes para a meteorologia da aviação. 

Propriedades 

O estado da atmosfera é definido pelas variáveis 
fundamentais, notadamente a temperatura, densidade e 
pressão. Estas variáveis mudam ao longo do tempo e, 
combinado com diferenças verticais e horizontais, levam a 
condições meteorológicas diárias. 

Temperatura 

A temperatura de um gás é a medida da energia cinética 
média das moléculas do gás. Moléculas que se movem 
rapidamente são indicativos de alta energia cinética e 
temperaturas mais quentes. Por outro lado, as moléculas 
lentas refletem menor energia cinética e temperaturas 
mais baixas. A temperatura do ar é comumente pensada 
em termos de saber se ele está quente ou frio. Para 
medições quantitativas, a escala Celsius (°C)  é utilizado na 
aviação, embora a escala Fahrenheit (°F) é ainda  usada 
em algumas aplicações. 

Densidade 

A densidade de um determinado gás é a massa total de 
moléculas de um determinado volume, expresso em 
unidades de massa por volume. A densidade do ar baixa 
significa um menor número de moléculas de ar em um 
volume especificado enquanto a densidade do ar elevada 
significa que um maior número de moléculas de ar no 
mesmo volume. A densidade do ar afeta o desempenho da 
aeronave, como observado no Capítulo 5, Desempenho do 
Planador. 

Pressão 

Moléculas de um determinado volume de ar não só 
possuem uma certa energia cinética e densidade, mas eles 
também exercem força. A força por unidade de área define 
pressão. Na superfície da terra, a pressão exercida pela 
atmosfera é devido ao seu peso. Portanto, a pressão é 
medida em termos de peso por área. Por exemplo, a 
pressão atmosférica é medida em libras por polegada 
quadrada (lb/in2). A partir da atmosfera exterior para o 
mar nível, um valor típico da pressão atmosférica é de 14,7 
lb/in2.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-2. A composição da atmosfera. 

Em boletins meteorológicos de aviação, as unidades de 
pressão são polegadas de mercúrio (Hg) e milibares (mb) e 
29,92 Hg é igual a 1013.2 mb. Esta força ou pressão é 
criada pelas moléculas que se movimentam igualmente em 
todas as direções, quando medido em um determinado 
ponto. 

No relatório METAR, ver Figura 9-3, o ajuste de altímetro 
local é apresentado como “A2955”, e lido como 29,55, que 
é a pressão Hg. Na seção observações (RMK) desta 
mensagem, a pressão do nível do mar expressa como 
‘SLP010’, o valor expresso em milibares (hPa), é utilizado 
na previsão do tempo. 

O ar seco quase se comporta como um gás ideal, o que 
significa que obedece à lei dos gases dada por P/DT = R, 
onde P é a pressão, D é a densidade, T é a temperatura, e 
R é uma constante. Esta lei estabelece que a relação de 
pressão para o produto de densidade e de temperatura 
deve ser sempre o mesmo. Por exemplo, a uma dada 
pressão se a temperatura é muito mais elevada do que o 
padrão, em seguida, a densidade deve ser muito menor. A 
pressão do ar e temperatura são normalmente medidos, e 
utilizando a lei dos gases, a densidade do ar pode ser 
calculada e utilizada 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para determinar o desempenho da aeronave sob estas 
condições. 

Atmosfera padrão 

Usando uma distribuição vertical representativa destas 
variáveis, a atmosfera padrão foi definida e é utilizada 
para calibrações de altímetro de pressão. As mudanças na 
pressão estática podem afetar a operação do instrumento 
pitot-estático, por isso é necessário compreender os 
princípios básicos da atmosfera. Para proporcionar uma 
referência comum para a temperatura e pressão, uma 
definição para a atmosfera padrão, também chamado 
Atmosfera Padrão Internacional (ISA), foi estabelecida. 
Além de afetar certos instrumentos de voo, estas condições 
padrão são a base para a maioria dos dados de desempenho 
da aeronave. 

Ao nível do mar, a atmosfera padrão consiste de uma 
pressão barométrica de 29,92 "Hg, ou 1.013,2 MB, e uma 
temperatura de 15° C ou 59° F. Sob condições padrão 
(ISA), uma coluna de ar ao nível do mar pesa 14,7 libras 
/in2. 
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Uma vez que a temperatura normalmente diminui com a 
altura, uma taxa de redução padrão pode ser usada para 
calcular a temperatura a diferentes altitudes. Abaixo de 
36.000 pés, a taxa de redução padrão da temperatura é 2° 
C (3,5° F) por 1.000 pés de alteração de altitude. Pressão 
não diminui linearmente com a altitude, mas para os 
primeiros 10.000 pés, 1 "Hg para cada 1.000 pés 
aproximadamente como taxa de mudança da pressão. É 
importante notar que o taxas de redução padrão devem ser 
usadas apenas para fins de planejamento de voo com o 
entendimento de que grandes variações nas condições 
padrão podem existir na atmosfera. [Figura 9-4] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9-4. Atmosfera padrão. 

Camadas da atmosfera 
A atmosfera da Terra é dividida em cinco estratos ou 
camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e 
exosfera [Figura 9-5]. Estas camadas são definidas pela 
mudança de temperatura com o aumento da altitude. A 
camada mais baixa, chamada troposfera, exibe uma 
diminuição média na temperatura a partir da superfície da 
Terra até cerca de 36.000 pés acima do nível do mar 
(MSL). A troposfera é mais espessa nos trópicos e mais fina 
nas regiões polares. Também varia sazonalmente, sendo 
maior no verão e menor nos meses de inverno. 

Quase todos os climas da Terra ocorrem na troposfera, 
uma vez que a maior parte do vapor de água e nuvens são 
encontrados nesta camada. A parte inferior da troposfera 
interage com a terra e a superfície do mar, proporcionando 
térmicas, ondas de montanha, e frentes de brisa marítima. 
Embora as temperaturas diminuam à medida que a 
altitude aumenta na troposfera, áreas específicas de 
aumento de temperatura (inversões) são comuns. 

 

O topo da troposfera é chamado de tropopausa. A pressão 
a este nível, é apenas cerca de dez por cento de MSL (0,1 

atmosfera) e densidade é reduzida a cerca de 25 por cento 
do seu valor do nível do mar. Temperatura atinge o seu 
valor mínimo na tropopausa, aproximadamente, -55° C (-
67° F). Para os pilotos, esta é uma parte importante da 
atmosfera porque está associada com uma variedade de 
fenômenos meteorológicos como topos das tempestades, 
turbulência de céu claro e correntes de jato. A altitude 
limite vertical da tropopausa varia com a estação e com a 
latitude. A tropopausa é mais baixa no inverno e nos polos; 
é mais alta  no verão e no equador. 

A tropopausa separa a troposfera da estratosfera. Na 
estratosfera, a temperatura tende ser primeira a mudar 
muito lentamente com o aumento da altura. No entanto, a 
medida que a altitude aumenta, a temperatura aumenta 
para cerca de 0° C (32° F), atingindo o seu valor máximo a 
cerca de 160 mil pés MSL. Ao contrário da troposfera, em 
que o ar se move livremente, tanto vertical como 
horizontalmente, o ar dentro da estratosfera se move 
principalmente na horizontal. 

Planadores chegaram na baixa estratosfera usando ondas 
de montanha. Nessas altitudes, a pressurização se torna 
um problema, bem como os requisitos mais óbvios como 
respirar oxigênio. Camadas acima da estratosfera tem 
algumas características interessantes que normalmente 
não são de importância para pilotos de planadores. No 
entanto, os pilotos interessados podem se referir a 
qualquer texto geral sobre o tempo ou meteorologia. 

Escala de eventos climáticos 

Ao preparar previsões, os meteorologistas consideram a 
circulação atmosférica em muitas escalas. Para ajudar na 
previsão de tempo de curto e longo prazo, vários eventos 
climáticos foram organizados em três grandes categorias 
chamadas escalas de circulação. O tamanho e o tempo de 
vida dos fenômenos em cada escala são aproximadamente 
proporcionais, de modo que escalas de tamanho maiores 
coincidam com tempos de vida mais longos. O termo 
“microescala” refere-se a características com dimensões 
espaciais de 0,10 a 1 NM e com duração de segundos a 
minutos. Um exemplo é uma térmica individual. O termo 
“mesoescala” refere-se às dimensões horizontais de 1 a 
1.000 NM e duram de muitos minutos a semanas. 
Exemplos incluem ondas de montanha, frentes de brisa 
marítima, tempestades e frentes. Os cientistas 
pesquisadores dividem a mesoescala em subdivisões para 
melhor classificar vários fenômenos. O termo 
“macroescala” refere-se às dimensões horizontais maiores 
que 1.000 NM e duram de semanas a meses. Estas incluem 
as longas ondas na circulação global geral e as correntes de 
jato embutidas nessas ondas[Figura 9-6]. 
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Figure 9-5. Camadas da Atmosfera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos de escala menores são incorporados em recursos 
de escalas maiores. Por exemplo, uma térmica em 
microescala pode ser apenas uma entre muitas em uma 
linha de convergência de mesoescala, como uma frente de 

brisa marítima. A frente da brisa marítima pode ocorrer 
apenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sob certas condições sinóticas (isto é, simultâneas), que são 
controladas pelas circulações em macroescala. As escalas 
interagem, com feedback das escalas menores para escalas 
maiores, e vice-versa, de forma que não são ainda 
totalmente compreendidas pelos cientistas atmosféricos.  

10,000 

1,000 

100 

10 

1 

0.1 
segundo minuto semana mês         ano 

Es
ca

la
 d

e 
Es

pa
ço

(N
M

) 

hora dia 
Escala de Tempo  (lifetime) 

Atmosfera Padrão 

A A 

B 

C 

D 

E 

F 

B 

C 

D 

E F 

Microescala 

Macroescala 

Mesoescala 

Circulação geral, 
circulação da monção 

Corrente de Jato 

Frente Oclusa, 
furacão 

Brisa da Terra/ Mar, 
Lee Wave 

Tempestade, 
turbulência 

Tornado, poeira, 
térmica, turbulência 

Figura 9-6. Escala de dimensões da circulação horizontal e a expectativa de vida de eventos climáticos 
associados 



Geralmente, o comportamento e evolução das 
características macroescala são mais previsíveis, com 
redução de acerto à medida que escala diminui. Por 
exemplo, as previsões de até alguns dias para grandes 
eventos, como uma previsão de uma frente fria associada, 
tornaram-se cada vez mais precisas. No entanto, ninguém 
iria tentar prever o momento exato e a localização de uma 
determinada térmica com uma hora antes. Como a 
maioria das características de interesse para os pilotos que 
buscam ascensão estão na mesoescala que é menor e 
parcela da microescala, a previsão do tempo sobre 
ascendentes é um desafio. 

Previsões sobre ascendentes devem começar com a 
macroescala, que identifica padrões de grande escala que 
produzem boas condições para as ascendentes. Isso varia 
de local para local e depende, por exemplo, se o objetivo é 
térmica, cume, ou ondas crescentes. Então, características 
de mesoescala devem ser consideradas. Isto pode incluir 
itens tais como a estrutura de nebulosidade e a 
temperatura da massa de ar por trás de uma frente fria, 
bem como a quantidade de chuva produzida pela frente. 
Compreender os tipos de ascendentes, e ambientes em que 
elas se formam, é o primeiro passo para a compreensão de 
como é a previsão de tempo para planadores. 

Térmicas para Planadores 

Uma térmica é uma massa de ar  ascendente. Térmicas são 
as correntes ascendentes mais comuns usadas para 
sustentar o voo dos planadores. Nas seções seguintes, 
vários temas relacionados com as térmicas são explorados, 
incluindo a estrutura térmica, estabilidade atmosférica, o 
uso da aerologia e massas de ar que conduzem a produção 
de térmicas. 

A convecção refere-se a uma transferência de energia que 
envolve movimentos de massas. Térmicas são correntes 
convectivas e são um meio pela qual a atmosfera transfere 
energia do calor verticalmente. Advecção é termo que os 
meteorologistas usam para descrever a transferência 
horizontal; por exemplo, advecção do ar frio após a 
passagem de uma frente fria. Como uma nota de cautela, 
os meteorologistas usam a palavra “convecção” para 
definir uma convecção profunda, isto é, trovoadas. 
Infelizmente, muitas vezes há uma linha tênue entre um 
dia quente e ensolarado com muitas térmicas, e um dia 
quente e ensolarado que está estável e não produz 
térmicas. Para o público em geral, pouco importa- eles 
querem é um bom dia. Pilotos de planadores, no entanto, 
precisam de uma melhor compreensão destas condições e 
muitas vezes tem de confiar em suas próprias habilidades 
de previsão. 

Estrutura e Forma da Térmica  

Dois modelos conceituais primários existem para a 
estrutura das térmicas: modelo de bolha e coluna ou 
modelo pluma. Qual o modelo que melhor representa 
térmicas encontradas pelos pilotos de planador é um tema 
de debate em curso entre os cientistas atmosféricos. Na 
realidade, as térmicas se encaixam em ambos os modelos 
conceituais. Uma mistura dos modelos, tais como fortes 
bolhas individuais ascendendo dentro de uma pluma, pode 

ser o que ocorre em muitas situações. Estes modelos 
tentam simplificar um fenômeno complexo e muitas vezes 
turbulento, com tantas exceções e variações que são 
esperadas enquanto se voa em térmicas. Muitos livros, 
artigos e recursos da Internet estão disponíveis para ler 
mais sobre este assunto. 

O modelo de bolha descreve um modelo térmico 
semelhante a um anel de vórtice, com ar ascendente no 
meio e ar descendente nas laterais. O ar no meio do anel do 
vórtice sobe mais rápido do que em toda a bolha térmica. 
O modelo se encaixa em relatos ocasionais de pilotos de 
planadores. Às vezes, um planador pode não encontrar 
uma ascendente, quando apenas 200 pés abaixo outro 
planador está subindo. Em outras vezes, um planador 
pode estar na parte superior da bolha ascendente apenas 
lentamente, enquanto um planador mais abaixo sobe 
rapidamente na parte mais forte da bolha. [Figura 9-7] 
Mais frequentemente, um planador abaixo de outro 
circulando numa mesma térmica é capaz de subir da 
mesma maneira, mesmo estando os planadores deslocados 
verticalmente por 1.000 pés ou mais. Isto sugere que o 
modelo de colunas térmicas ou pluma é mais comum. 
[Figura 9-8] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9-7. O modelo de anel de bolha ou de um vórtice 
térmico. 
Qual dos dois modelos que melhor descreve as térmicas 
depende da fonte ou reserva de ar quente perto da 
superfície. Se a área aquecida é bastante pequena, uma 
única bolha pode subir e levar consigo todo o ar da 
superfície aquecida. Por outro lado, se uma grande área é 
aquecida e um local atua como o gatilho inicial, o ar quente 
circundante flui para dentro do vazio deixado pela térmica 
inicial. O ar quente em movimento segue o mesmo 
caminho, facilitando a criação de uma coluna térmica ou 
pluma. Uma vez que todo o ar aquecido perto da superfície 
não é susceptível de ter a mesma temperatura exata, é fácil 
imaginar uma coluna com algumas ou várias bolhas 
encaixadas. As bolhas individuais dentro de uma pluma 
térmica podem se fundir, enquanto em outros momentos, 
duas bolhas adjacentes e distintas parecem existir lado a 
lado.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9-8. O modelo de coluna ou de uma pluma 
térmica. 

Não há duas térmicas que sejam exatamente iguais uma 
vez que as fontes térmicas não são as mesmas. 

Em se considerado uma bolha ou coluna, o ar no meio 
produz uma ascensão mais rápida do que o ar perto das 
laterais da térmica. Uma fatia horizontal através de uma 
térmica idealizada fornece um padrão de olho de boi. 
Térmicas reais geralmente não são perfeitamente 
concêntricas; técnicas para melhor usar as térmicas são 
discutidas no próximo capítulo. [Figura 9-9] 

O diâmetro de uma seção transversal de uma térmica 
típica tem na ordem de 500-1000 pés, embora o tamanho 
varie consideravelmente. Normalmente, devido à mistura 
com o ar circundante, as térmicas podem se expandir à 
medida que sobem. Assim, a coluna térmica pode 
assemelhar-se, na verdade, a um cone, com a parte mais 
estreita junto ao solo. Plumas térmicas também se 
inclinam diante de um vento constante e podem se tornar 
bastante distorcidas na presença de um cisalhamento 
vertical. Se o cisalhamento vertical é suficientemente 
forte, as térmicas podem tornar-se muito turbulentas ou 
serem completamente desfeitas. Um diagrama 
esquemático de um ciclo de vida térmico em corte do 
vento é mostrado na Figura 9-10. 

Estabilidade atmosférica 

A estabilidade na atmosfera tende a impedir o movimento 
vertical, enquanto a instabilidade tende a promover o 
movimento vertical. Uma certa quantidade de 
instabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-9. Seção transversal através de uma térmica. 
Verde mais escuro é mais forte; vermelho é descendente 

é desejável para os pilotos de planador; sem ela, as 
térmicas não iriam se desenvolver. Se o ar é úmido o 
suficiente e a instabilidade atmosférica é grande o 
suficiente, tempestades e perigos associados podem se 
formar. Assim, uma compreensão da estabilidade 
atmosférica e a compreensão de seus dados disponíveis é 
importante para o aumento da segurança do voo. Observe 
que, a seguinte discussão está preocupada com a 
estabilidade vertical da atmosfera. Outras instabilidades 
atmosféricas horizontais, tais como a evolução de ciclones 
em grande escala, não são aqui tratadas. 

De um modo geral, um sistema dinâmico estável é aquele 
em que um elemento deslocado retorna à sua posição 
original. Um sistema dinâmico instável é aquele em que 
um elemento deslocado segue para longe de sua posição 
original. Em um sistema estável neutro, o elemento 
deslocado nem retorna para nem acelera da sua posição 
original. Na atmosfera, é mais fácil de utilizar uma parcela 
de ar como o elemento deslocado. O comportamento de 
um sistema estável ou instável é análogo à estabilidade 
das aeronaves como discutido no Capítulo 3, 
Aerodinâmica de Voo. 
Para simplificar, assumir primeiro que o ar está 
completamente seco. Efeitos da umidade na estabilidade 
atmosférica serão considerados mais tarde. Uma parcela 
de ar seco que é forçada a subir se expande devido à 
pressão decrescente e se arrefece durante o processo. Em 
contraste, uma parcela de ar seco que é forçada a descer é 
comprimido devido ao aumento da pressão e se aquece. Se 
não há transferência de calor entre o circundante, o ar 
ambiente e a parcela deslocada, o processo é chamado 
adiabático. Assumindo um movimento adiabático, uma 
parcela crescente arrefece a uma razão de 3° C (5,4° F) por 
1.000 pés, conhecida como a razão adiabática seca 
(DALR).  
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O DALR é a razão à qual a temperatura do ar insaturado 
muda como uma parcela que sobe ou desce através da 
atmosfera, que é cerca de 9,8° C por 1 km. Em um gráfico 
termodinâmico, parcelas de arrefecimento na DALR são 
aquelas que seguem um adiabático seco. Uma parcela se 
aquece na DALR à medida que desce. Na realidade, a 
transferência de calor ocorre frequentemente. Por 
exemplo, como os aumentos térmicos, a circulação na 
térmica em si (recorde-se do modelo de bolha) se mistura 
no ar circundante. No entanto, o DALR é uma boa 
aproximação. 

O DALR representa a razão da parcela da atmosfera 
neutra em que é estável. Se a razão do ambiente em 
alguma camada de ar é menor do que o DALR (por 
exemplo, 1° C por 1.000 pés), então a camada é estável. Se 
a razão é maior do que o DALR, a camada é instável. Uma 
razão instável geralmente ocorre dentro de algumas 
centenas de pés do chão aquecido. Quando uma camada 
instável se desenvolve em altitude, o ar se mistura 
rapidamente e reduz a razão de volta para o DALR. É 
importante notar que o DALR não é a mesma que a razão 
atmosférica normal de 2° C por 1.000 pés. A atmosfera 
padrão é estável. 

Outra maneira de entender a estabilidade é imaginar dois 
cenários, cada um com uma temperatura diferente a 3.000 
pés acima do nível do solo (AGL), mas a mesma 
temperatura na superfície, nominalmente 20° C. Em 
ambos os casos, uma parcela de ar que começou a 20° C na 
superfície e foi arrefecido a 11° C no momento em que 
atingiu 3,000 pés no DALR. No primeiro cenário, a parcela 
é ainda mais quente do que o ar circundante, por isso, é 
instável e a parcela continua ascendendo – ou seja, um 
bom dia térmica. No segundo cenário, a parcela é mais fria 
do que o ar circundante, de modo que ele é estável e 
descendente. A parcela no segundo cenário seria necessário 
ser forçada a 3.000 pés AGL por um mecanismo diferente 
de convecção, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tal como ser levantado por uma encosta de montanha ou 
uma frente [Figura 9-11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-11. Parcelas de ar instáveis (A) e estáveis(B). 
A Figura 9-11também ilustra fatores que conduzem a 
instabilidade. Uma atmosfera estável pode virar instável 
em uma ou duas maneiras. Em primeiro lugar, se as 
parcelas se aquecem na superfície por mais do que 2° C 
(para mais do que 22° C), a camada de 3.000 pés torna-se 
instável no segundo cenário. Assim, se a temperatura do ar 
em altitude permanece a mesma, o aquecimento das 
camadas inferiores provoca a instabilidade térmica 
criando as ascendentes. Em segundo lugar, se o ar a 3.000 
pés é mais frio, como no primeiro cenário, a camada torna-
se instável. Assim, se a temperatura na terra permanece a 
mesma, o arrefecimento do ar em altitude provoca uma 
instabilidade térmica melhorando a criação de 
ascendentes.  
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Figura 9-10. Ciclo de vida de uma térmica típica com nuvens cumulus. 

 



Se as temperaturas em altitude e na superfície são 
aquecidas ou arrefecidas na mesma intensidade, então a 
estabilidade da camada permanece inalterada. 
Finalmente, se o ar em altitude continua a ser o mesmo, 
mas o ar arrefece na superfície (por exemplo, devido a uma 
frente), então a camada começa a ficar ainda mais estável. 

Uma inversão é uma condição na qual uma camada se 
aquece a medida em que a altitude aumenta. Inversões 
podem ocorrer em qualquer altura e variam em 
intensidade. Em inversões fortes, a temperatura pode 
subir até 10° C ao longo de apenas algumas centenas de 
pés de altura. O efeito mais notável de uma inversão é que 
ela cobre qualquer camada instável abaixo.  

Até agora, somente as parcelas de ar completamente secas 
foram consideradas. No entanto, a umidade na forma de 
vapor de água está sempre presente na atmosfera. Como 
uma parcela úmida do ar sobe, que arrefece no DALR até 
que atinge o seu ponto de orvalho, momento em que o ar 
começa a condensar. Durante o processo de condensação 
o calor (referido como calor latente) é libertado para o ar 
circundante. Uma vez saturado, a parcela de ar continua 
a arrefecer, mas como agora o calor é está sendo 
adicionado, o arrefecimento ocorre em uma razão inferior 
do que o DALR. A razão à qual o ar saturado arrefece com 
a altura é conhecido como a razão adiabática saturada 
(SALR). Ao contrário do DALR, o SALR varia 
substancialmente com a altitude. Em altitudes mais 
baixas, é da ordem de 1,2° C por 1.000 pés, ao passo que a 
média altitude aumenta para 2,2° C por 1.000 pés. Muito 
alto, acima de aproximadamente 30.000 pés pouco vapor 
de água existe para condensar, e a SALR se aproxima da 
DALR. 

Massas de ar formadoras de térmicas 

Geralmente, as melhores massas de ar para as térmicas são 
aquelas com ar frio em altitude, com condições de ar seco 
o suficiente para permitir o aquecimento da superfície pelo 
sol, mas não seco o suficiente para que possa formar 
cumulus. Ao longo da costa oeste dos Estados Unidos, 
essas condições são normalmente encontradas após a 
passagem de uma frente fria vindo do Pacífico. Condições 
similares são encontrados no leste e centro-oeste dos 
Estados Unidos, exceto que a fonte do ar para a frente fria 
é de regiões continentais polares, como o interior do 
Canadá. Em ambos os casos, a formação de alta pressão 
para a região é favorável, uma vez que é geralmente 
associada a uma inversão em altitude, o que mantém os 
cumulus em condições de evoluir para tempestades ou 
trovoadas. No entanto, como a alta pressão alta é formada 
após o segundo ou terceiro dia, a inversão muitas vezes já 
foi reduzida ao ponto onde as ascendentes são pobres ou 
deixaram de existir. Isso pode levar a condições quentes e 
ensolaradas, mas muito estáveis, então o piloto de 
planador aguarda a próxima frente fria para 
desestabilizar a atmosfera. Frentes que chegam muito 
próximas uma das outras também podem causar mas 
condições pós frontal para o voo de planador, como 
nuvens altas provenientes da próxima frente 
impossibilitando o aquecimento da superfície o suficiente. 
Muito frentes frias baixas do nordeste (com ar frio apenas 

um ou dois mil pés) muitas vezes têm um efeito 
estabilizador ao longo das planícies diretamente a leste 
das Montanhas Rochosas. Isto é devido ao ar frio em 
baixo nível cortando em baixo o ar mais quente em 
altitude advindo do oeste.  

No deserto do sudoeste, a “Great Basin”, e oeste entre as 
montanhas, os verões apresentam boas condições de 
formação de térmicas que são muitas vezes produzidas por 
intenso aquecimento a partir de baixo, mesmo na ausência 
de arrefecimento no ar em altitude. Esta massa de ar seco 
com origens continentais produz cumulus com bases a 
10.000 pés AGL ou superior. Às vezes, esse ar se espalha 
para leste no Novo México e no Texas ocidental também. 
Mais tarde no verão, no entanto, algumas dessas regiões 
estão sob a influência da Monções do Norte Americano, 
que podem provocar ao fim da manhã ou início da tarde 
trovoadas generalizadas e diárias. [Figura 9-12] 

Estradas de nuvens 

Nuvens cumulus são frequentemente distribuídas 
aleatoriamente por todo o céu, especialmente em terreno 
relativamente plano. Sob as condições corretas, no 
entanto, cumulus podem ficar alinhados em longas faixas, 
chamadas estradas de nuvens. Estas faixas são mais ou 
menos espaçadas regularmente com nuvens cumulus. 
Cada uma dessas estradas individuais pode se estender por 
50 milhas ou mais, enquanto todo um campo de estradas 
de cumulus podem se estender por centenas de milhas. O 
espaçamento entre as estradas é tipicamente três vezes a 
altura das nuvens. As estradas de nuvens estão alinhadas 
paralelamente à direção do vento; assim, elas são ideais 
para um voo de circuito de navegação a favor do vento. 
Pilotos de planadores muitas vezes podem voar muitas 
milhas com pouca ou nenhuma circulação em térmicas, 
por vezes, obtendo razões de planeio muito superiores ao 
valor previsto para ar calmo. 

As estradas de nuvens geralmente ocorrem sobre a terra 
com incursões de ar frio, por exemplo, na sequência de 
uma frente fria. Ventos de superfície constantes e com 
uma direção constante até à base da nuvem são condições 
favoráveis para uma estrada de nuvens. A velocidade do 
vento deve aumentar em 10 a 20 nós entre a base e a 
superfície da nuvem, com um máximo no meio ou perto 
do topo da camada convectiva. As térmicas devem ser 
cobertas por uma notável inversão ou camada estável. 

Um corte vertical através de uma avenida de nuvens 
idealizada ilustra uma circulação distinta, com correntes 
de ar sob as nuvens e correntes descendentes entre elas. 
Devido à circulação, o afundamento entre as avenidas 
pode ser mais forte do que o encontrado normalmente 
longe do cumulus. [Figura 9-13] 

Ondas térmicas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-12. Fluxo de monção norte-americana 
típica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-13. Circulação em uma estrada de nuvem. 

A Figura 9-14 mostra uma forma de tipo de onda para a 
inversão de cobertura das nuvens cumulus. Se os ventos 
acima da inversão são perpendiculares às estradas de 
nuvem e aumentando a 10 nós por 5.000 pés ou mais, 
ondas das estradas de nuvens podem se formar no ar 
estável acima. Embora geralmente relativamente fracas, 
ondas térmicas podem produzir ascendentes de 100 a 500 
fpm e permitir um voo suave ao longo das estradas acima 
da base da nuvem.  

As chamadas ondas de cumulus também existem. Estas 
são semelhantes as estradas de nuvens, exceto que as 
nuvens cumulus não estão organizadas nas estradas. 
Ondas de cumulus requerem uma cobertura de inversão ou 
uma camada estável e aumento do vento acima das nuvens 
cumulus. No entanto, o cisalhamento direcional não é 
necessário. Ondas cumulus também podem ser de curta 
duração, e difícil de trabalhar por qualquer período de 
tempo. A exceção é quando o cumulus está ancorado a 
alguma característica, como uma linha de cumes ou 
pequena montanha. 

Nestes casos, a possível influência do cume ou montanha 
na criação da onda ascendente torna-se incerta. Uma 
discussão mais profundidade sobre ondas atmosféricas 
aparece mais adiante neste capítulo. Como uma nota final, 

ondas térmicas também podem formar-se sem nuvens 
presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trovoadas 

Uma atmosfera instável pode fornecer grandes condições 
para ascendentes. Se o ambiente é muito úmido e instável, 
no entanto, cumulonimbus (Cb) ou nuvens de trovoadas 
podem se formar. Nuvens de Cb são o indicador padrão 
reconhecido de trovoadas. Quando Cb cresce o suficiente, 
ele muda de tempestade para o status de trovoada. Nem 
todas as grandes nuvens que possuem forma de cumulo são 
acompanhados por relâmpagos e trovões, embora a sua 
presença é geralmente uma indicação de que há condições 
para trovoadas totalmente desenvolvidas. Meteorologistas 
às vezes usam o termo “convecção profunda” para se 
referir à convecção que se eleva a níveis elevados, o que 
geralmente significa trovoadas. A enorme quantidade de 
energia associada a um Cb vem da libertação de calor 
latente como ocorre na condensação com o crescimento da 
nuvem. 

Trovoadas podem ocorrer em qualquer época do ano, 
embora elas sejam mais comuns durante a primavera e 
verão. Elas podem ocorrer em qualquer lugar dos Estados 
Unidos, mas não são comuns ao longo da costa oeste, onde 
uma média de cerca de apenas um por ano ocorre. Durante 
os meses de verão, o deserto do sudoeste, se estendendo 
para nordeste nas Montanhas Rochosas e adjacente ao 
Great Plains, experimenta uma média de 30 a 40 
tempestades anualmente. Além disso, no sudeste dos 
Estados Unidos, especialmente na Flórida, entre 30 e 50 
tempestades ocorrem por ano em média. Trovoadas nas 
estações frias geralmente ocorrem em conjunto com algum 
mecanismo forçando, tal como um movimento rápido de 
uma frente fria ou uma forte depressão no nível superior. 
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Figura 9-14. Estrada de nuvens. 

O ciclo de vida de uma de massa de ar ou um temporal 
comum consiste em três fases principais: cumulus, 
madura, e de dissipação. O termo “comum”, descreve o 
tipo de trovoada consistindo de um único Cb, uma vez que 
outros tipos de tempestades (descritas abaixo) podem 
ocorrer em uma massa de ar em grande escala uniforme. 
Todo o ciclo ocorre na ordem de uma hora, embora a 
nuvem remanescente do Cb possa durar muito mais tempo 
para ser dissipada. 

A fase cumulus é caracterizada por um cumulus em 
crescimento para um cumulus elevando-se (Towering) 
(TCU), ou cumulus congestus. Durante este estágio, a 
maioria do ar dentro da nuvem está subindo. O tamanho 
das correntes de ar aumenta, enquanto a base da nuvem se 
amplia a algumas milhas de diâmetro. Como a nuvem 
aumentou de tamanho, a forte corrente ascendente no 
meio da nuvem não é suscetível ao arrastamento de ar seco 
do lado de fora. Muitas vezes, outra cumulus menor na 
vizinhança do TCU são reprimidas pelo movimento 
descendente geral em torno da nuvem. Para o fim da fase 
de cumulus, correntes descendentes e precipitação 
começam a se formar dentro da nuvem. Em alguns dias, 
pequenos cumulus podem demorar horas para se formar, 
antes de se  

O microburst é uma coluna de ar descendente e divergente 
com ventos em linha reta na superfície diferente de 
furacões quais têm geralmente os danos convergentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformar em TCU, enquanto que nos outros dias, o ar é 
tão instável que quase de imediato os cumulus se tornam 
TCU. [Figura 9-16] 

Como a evolução da tempestade continua, chega a sua fase 
madura. A esta altura, descendentes atingem o chão e se 
espalham no que é conhecido como “downbursts” ou 
“microbursts”. Estes, muitas vezes levam a superfície 
fortes ventos e às vezes prejudiciais. Planadores não 
devem voar ou ser expostos a “microbursts” e o 
“windshears” associados. Embora o aumento do vento de 
proa possa momentaneamente melhorar o desempenho, a 
distância para a área de pouso pode ser aumentada para 
além das capacidades do planador. A tentativa de decolar 
com possíveis “windshears pode resultar em consequências 
fatais. 

Nota: Lançamento de um planador através de um avião 
rebocador ou lançamento no solo é arriscado. Dado o 
tamanho dos windshears, o avião rebocador poderia estar 
em uma situação de vento de cauda, enquanto o planador 
está em uma situação vento de proa. Com o provável 
resultado dessa combinação de fatores, e os perigos de 
assistência em terra, operações em tais condições devem 
ser severamente desencorajadas. 

Downburst é um vento de grande intensidade e junto ao 
solo que, a partir de determinado ponto, sopra de forma 
radial; isto é, em linha reta em todas as direções a partir do 
ponto de contato com o terreno.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9-15. Frequência de trovoada no verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-16. Cumulus crescendo a um cumulus 
imponente 

Os pilotos precisam observar as tempestades 
aparentemente se dissipando para buscar novas bases 
escuras e firmes que indicam uma nova formação de 
células. Além disso, ao sair da área de um Cb, isso pode 
consumir várias milhas antes de encontrar uma área onde 
o ar está propício para uma ascendente, dando um impulso 
extra. O ar relativamente frio no na saída pode fornecer 
esse impulso, levando a um novo Cb, que está nas 
proximidades, mas não conectado ao Cb original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifteed Index (LI) - Índice de ascendente 

O LI é determinado subtraindo-se a temperatura de uma 
parcela de ar que subiu para 500 mb a partir da 
temperatura do ar ambiente. Este índice não dá a 
probabilidade de ocorrência temporal; em vez disso, dá 
uma indicação da severidade da tempestade se ela ocorrer. 
Na Figura 9-17, uma LI de -5 indica trovoadas 
moderadamente graves, se elas se desenvolverem. 

 
Figura 9-17. Índice levantado (LI) versus gravidade do 
temporal  

K-Index (KI) 

O valor de KI é usada para determinar a probabilidade de 
ocorrência de um temporal e usa as informações sobre a 
temperatura e umidade em três níveis. Ele é dado pela 
equação KI = (T850 - T500) + Td850 - (T700 - Td700). 
Aqui, T representa a temperatura, Td é o ponto de 
orvalho, e 500, 700, ou 850 indica o nível em mb. Todos os 
valores são obtidos a partir de uma sondagem matinal. 
Usando os seguintes valores a partir de uma sondagem 
matinal KI = (16 - [-9]) + 12 - (60) = 31. Isto indica uma 
probabilidade de cerca de 60 por cento que tempestades 
irão acontecer. [Figura 9-18] Como discutido abaixo, 
gráficos mostrando tanto a LI como a KI para todos os 
locais que fazem sondagem no território dos Estados 
Unidos e são produzidos diariamente. 
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Figura 9-18. Índice K (KI) versus probabilidade de 
ocorrência de um temporal. 

As trovoadas têm vários perigos, incluindo turbulência, 
correntes de ar ascendentes fortes e correntes 
descendentes, ventos de superfície deslocando fortemente, 
granizo, gelo, pouca visibilidade e/ou tetos baixos, 
relâmpagos e até mesmo tornados. Uma vez que uma 
nuvem tenha se tornado um Cb, os perigos são possíveis, 
haja ou não sinais óbvios. Como as condições 
meteorológicas para planadores podem se deteriorar 
rapidamente e evoluir para uma condição de trovoada, o 
reconhecimento de cada perigo é importante. 
Conhecimento dos muitos perigos podem inspirar o piloto 
à pousar e garantir o planador quando os primeiros sinais 
de atividade de tempestades aparecerem - a solução mais 
segura. 

Turbulência moderada é comum dentro das várias milhas 
de uma tempestade, e isso deve ser esperado. Turbulência 
severa ou mesmo extrema (levando a uma possível falha 
estrutural) pode ocorrer em qualquer lugar dentro da 
própria tempestade. O interior de uma tempestade não é 
lugar para pilotos de planador de qualquer nível de 
experiência. Fora da tempestade, turbulência severa é 
comum. Uma região de turbulência esperada é próxima à 
superfície da frente com rajadas, à medida que o fluxo de 
ar frio se espalha vindo da tempestade. Subidas violentas 
podem ser seguidas de descidas violentas em um ou dois 
segundos mais tarde, com rajadas laterais ocasionais 
adicionando emoção, o que não é uma coisa agradável, 
principalmente enquanto no tráfego padrão para pouso. A 
altitudes um pouco maiores, mas abaixo da base do Cb, 
moderada a grave turbulência também pode ser 
encontrada ao longo do limite entre a saída do ar frio e o 
ar quente que alimenta o Cb. 

Grandes e fortes correntes ascendentes e descendentes 
acompanham as tempestades na sua fase madura. 
Ascendentes sob a base do Cb que alimentam a nuvem 
podem facilmente exceder 1000 fpm. Perto da base da 
nuvem, a distância até a borda da nuvem pode ser 
enganosa; tentar evitar ser sugado pela nuvem por 
correntes ascendentes fortes pode ser difícil. Enquanto 
ainda cumulus e início da fase madura, as correntes de ar 
que alimentam a nuvem podem cobrir muitas milhas 
quadradas. À medida que a tempestade entra em seu 
estágio maduro, fortes correntes descendentes, chamadas 
de explosões ou microbursts, podem ser encontradas, 
mesmo sem precipitação muito forte presente. 
Downbursts também podem cobrir muitas milhas 
quadradas com ar descendente de 2.000 fpm ou mais. Um 
piloto azarado o suficiente para voar sob um downburst 
formando, o que pode não ser visível, poderia encontrar 
descendentes de 2.000 ou 3.000 fpm, possivelmente maior 

em casos extremos. Se tal downburst é encontrado na 
altitude do tráfego padrão, ele pode reduzir o tempo 
normal disponível para o piloto planejar a aproximação. 
Por exemplo, um tráfego padrão normal de 3 minutos a 
partir de 800 pés AGL para o solo acontece em apenas 19 
segundos em 2.500 pia fpm! 

Quando um downburst ou microburst atinge o solo, a 
descendente se espalha para fora, levando a ventos de 
superfície fortes, conhecidos como fluxos de tempestade. 
Normalmente, os ventos atacam rapidamente e dão pouco 
aviso de sua aproximação. Enquanto planando, os pilotos 
devem manter um vigia intensa entre a tempestade e o 
local de pouso buscando identificar sinais de uma 
mudança do vento. Ao soprar poeira, fumaça, ou provocar 
ondulações em um lago são indícios indicando que uma 
frente com rajadas está se aproximando rapidamente. 
Ventos oriundos de trovoada tem geralmente a 
velocidades de 20 a 40 knots durante um período de 5 a 10 
minutos antes de diminuir. No entanto, os ventos podem 
facilmente ultrapassar 60 knots e, em alguns casos, com 
uma tempestade movendo-se lentamente, os ventos fortes 
podem durar muito mais tempo. Embora os ventos sejam 
prejudiciais, geralmente não se estendem mais do que 5 ou 
10 milhas a partir do Cb. 

Granizo é possível de ocorrer com qualquer tempestade e 
pode existir como parte do eixo principal da chuva. O 
granizo também pode ocorrer a muitas milhas a partir do 
eixo principal da chuva, especialmente sob a bigorna da 
tempestade. Granizo com tamanho de uma ervilha 
geralmente não danifica um planador, mas o granizo 
grande, associado com uma forte tempestade pode fazer 
mossas nos planadores de metal ou danificar o 
revestimento de gel nos planadores de compósitos, quer no 
solo ou no ar. 

Congelamento é geralmente um problema apenas dentro 
de uma nuvem, especialmente em teores tais que a 
temperatura externa é de aproximadamente -10° C. Sob 
estas condições, as gotas de água super arrefecidas (água 
existente no estado líquido a uma temperatura de 0° C e 
abaixo) pode rapidamente congelar por contato com as 
asas e outras superfícies. No início da fase de maturidade, 
a precipitação antecipada que ocorre abaixo da base da 
nuvem pode ser difícil de ver. Por vezes, a precipitação 
pode ser mesmo pelo meio de uma corrente ascendente que 
está alimentando a nuvem. Neve, ou grãos de gelo em 
queda a partir da tempestade em formação podem furar o 
bordo de ataque da asa, fazendo com que a degrade o seu 
desempenho. Chuva nas asas pode ser um problema, já 
que alguns aerofólios podem ser afetados adversamente 
por água. 

A má visibilidade devido à precipitação e possíveis tetos 
baixos são ainda outra preocupação. Mesmo com 
precipitação leve ou moderada ela pode reduzir 
drasticamente a visibilidade. Muitas vezes, sob a 
precipitação um Cb, não existe uma distinção entre a 
precipitação e nuvem real.  
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Zona de elevação

Redemoinho

Os relâmpagos em uma tempestade ocorrem na nuvem, de 
uma nuvem para outra nuvem (no caso de outras 
tempestades nas proximidades, como uma tempestade 
multi células), ou da nuvem para o solo. Os relâmpagos 
são completamente imprevisíveis e quando ocorrem de 
nuvem para nuvem, não estão limitados a áreas abaixo da 
nuvem. Alguns relâmpagos saem do lado do Cb e viajam 
horizontalmente por milhas antes de virar bruscamente 
para o chão. Danos causados a planadores incluem cabos 
de controle queimados e explosão do canopi. Em alguns 
casos, os relâmpagos causam pouco mais do que um leve 
choque e danos estéticos. No outro extremo, um planador 
de treinamento feito de material composto, Grã-
Bretanha, sofreu uma série de impactos que causou a 
destruição completa de uma asa. Felizmente, ambos os 
pilotos saltaram de paraquedas com segurança. Nesse 
caso, o planador estava duas ou três milhas da 
tempestade. Finalmente, o lançamento do solo, 
especialmente com um cabo de metal, em qualquer lugar 
perto de uma tempestade deve ser evitado.  

Tempestades severas podem, às vezes, gerar tornados, que 
são vórtices que giram rapidamente, geralmente com 
algumas centenas a alguns milhares de metros de 
diâmetro. Os ventos podem ultrapassar 200 mph. 
Tornados que não tocam o solo são chamadas nuvens 
funil. Por definição, tornados se formam a partir de 
tempestades severas e, obviamente, devem ser evitadas no 
chão ou no ar. 

Meteorologia para voo de colina 

Voo de colina refere-se ao uso de correntes ascendentes 
produzidas pelo levantamento mecânico do ar quando ele 
encontra um aclive a montante de uma colina, cume ou 
montanha. A ascendente de aclive exige dois ingredientes: 
terreno elevado e vento. 

A ascendente de aclive é a fonte de ascensão mais fácil de 
se visualizar. Quando encontra esta topografia, o vento é 
desviado horizontalmente, verticalmente ou em alguma 
combinação dos dois. Nem toda topografia produz uma 
boa ascendente. Colinas individuais ou isoladas não 
produzem ascendentes de encostas porque o vento tende a 
desviar em torno do morro, em vez de passar sobre ele. 
Uma colina um pouco mais larga, com uma face de 
barlavento de pelo menos uma milha ou mais de 
comprimento, pode produzir alguma elevação na encosta, 
mas a ascensão está confinada a uma pequena área. Os 
melhores cumes para a ascensão de encostas têm pelo 
menos alguns quilômetros de comprimento. 

A ascensão de aclive pode estender-se até um máximo de 
duas ou três vezes a altura do seu cume. No entanto, o 
piloto pode ser capaz de subir apenas até a altura do cume. 
Como regra geral, quanto maior o cume acima do vale 
adjacente, mais alto o piloto de planador pode subir. 
Cumes de 100 ou 200 pés de altura podem produzir 
ascendentes de aclive. O problema com os cumes muito 
baixos é manter uma altitude de manobra segura, bem 
como a altitude suficiente para pousar com segurança no 
vale adjacente. Praticamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-19. Aclive ascendente. 

falando, 500 a 1.000 pés acima do vale adjacente é uma 
altura mínima para o cume. [Figura 9-19] 

Além de um cume ser longo e alto o suficiente, a inclinação 
de barlavento também precisa ser bastante íngreme. Uma 
inclinação ideal é da ordem de 1 para 4. As encostas rasas 
não criam um componente de vento vertical forte o 
suficiente para compensar a razão de afundamento do 
planador. Inclinações muito íngremes, quase verticais, por 
outro lado, podem não ser ideais também. Tais taludes 
criam a elevação da encosta, mas podem produzir 
redemoinhos turbulentos ao longo da encosta inferior ou 
em qualquer lugar próximo do própria topo. Em tais 
casos, somente a parte superior da encosta pode produzir 
correntes ascendentes, embora encostas mais íngremes 
permitam uma fuga rápida para o vale adjacente. [Figura 
9-20]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-20. Ascendente de aclive e redemoinho com 
inclinação quase vertical. 

Um cume a montante pode bloquear o fluxo do vento, de 
modo que nenhum fluxo mais fraco ocorra contra o vento 
de um cume promissor, e nenhuma corrente ascendente se 
forme. Além disso, se as ondas de sota-vento forem 
produzidas por uma cordilheira ou montanha a montante, 
a ascendente de aclive pode ser aumentada ou destruída, 
dependendo do comprimento de onda das ondas de sota-
vento.   
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Localmente, a corrente descendente de uma térmica perto 
da montante da cordilheira pode cancelar a ascendente de 
aclive em uma curta distância. Por último: nunca suponha 
que a ascendente de aclive esteja presente. Sempre tenha 
uma alternativa. 

Assim como o fluxo é desviado para cima no lado de 
barlavento de um cume, é desviado para baixo a sota-
vento deste cume. [Figura 9-21] Esta corrente 
descendente pode ser de forma alarmantemente forte, até 
2000 pés por minuto ou mais se perto de um cume íngreme 
com ventos fortes (ver a representação A). Mesmo em 
ventos moderados, a corrente descendente perto de uma 
cordilheira pode ser forte o suficiente para impossibilitar 
a penetração do lado contra o vento da cordilheira. Cumes 
de topo plano também oferecem poucas alternativas, uma 
vez que as descendentes e a turbulência podem se 
combinar para tornar impossível uma penetração contra 
o vento (veja a representação B). Finalmente, um declive 
irregular de sentido ascendente com bordas ou “degraus” 
requer cuidado extra, já que redemoinhos, turbulência e 
descendentes de pequena escala podem se formar lá (veja 
a representação C). 

 
Figura 9-21. O fluxo de ar ao longo de diferentes saliências. 

Efeitos tridimensionais são importantes também. Por 
exemplo, uma crista pontiaguda ou uma depressão pode 

produzir melhor sustentação em depressões voltadas para 
cima, se o vento estiver em um ângulo para o cume. No 
entanto, um afundamento pode ser encontrado no lado de 
sota-vento da depressão. Se for cruzar uma cordilheira em 
condições de vento, sempre planeje uma forte descendente 
no lado de sota-vento e verifique se há alguma alternativa 
disponível. [Figura 9-22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-22. Efeitos tridimensionais de ventos oblíquos e 
depressões. 

Dependendo da inclinação, a velocidade do vento deve ser 
de 10 a 15 knots e soprar quase perpendicularmente à 
crista. As direções do vento até 30 ° ou 40 ° da 
perpendicular ainda podem produzir ascendentes de 
aclive. O cisalhamento vertical do vento também deve ser 
considerado. Cumes altos podem ter pouco ou nenhum 
vento ao longo das encostas mais baixas, mas as partes 
superiores do topo podem estar com ventos fortes o 
suficiente para produzir ascendente de aclive. 

A área de melhor ascensão varia com a altura. Abaixo do 
cume, a melhor inclinação é encontrada a poucas centenas 
de metros da cordilheira, novamente dependendo da 
inclinação e da força do vento. Como mencionado, as 
cristas muito íngremes requerem velocidade e cuidado 
extras, já que redemoinhos e turbulências podem se 
formar mesmo no lado do vento. Acima da linha da crista, 
a melhor ascensão geralmente é encontrada mais contra o 
cume, enquanto mais alto se sobe. [Figura 9-19]. 

Quando o ar é muito estável, e os ventos são suficientes, 
mas não muito fortes, a ascensão pode ser muito boa, 
permitindo uma subida segura perto do terreno. Se o ar 
não estiver estável, as térmicas podem fluir pela encosta. 
Dependendo da força térmica e da velocidade do vento, a 
temperatura pode subir bem acima do topo da crista, ou 
pode entrar no ar descendente e se romper. As correntes 
de ar nas laterais das térmicas podem cancelar facilmente 
a ascensão; são necessárias velocidade e precaução extra 
quando o ar está instável, especialmente abaixo da crista 
e perto do terreno. A combinação de ar instável e ventos 
fortes podem fazer com que o voo de montanha seja 
desagradável ou até mesmo perigoso para o piloto de 
planador iniciante. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9-23. Nuvem Cap. 

A umidade deve ser considerada. Se o ar que está subindo 
numa ascendente estiver úmido e esfriar o suficiente, 
nuvens podem se formar. A nuvem pode se formar acima 
da crista, e se o ar umedecer mais com o tempo, a nuvem 
lentamente desce até a crista e desce a vertente contra o 
vento, limitando a altura utilizável da elevação da 
encosta. Como a corrente ascendente forma a nuvem, é 
muito fácil subir nesta nuvem [Figura 9-23]. Sob certas 
condições, uma nuvem pode subir durante a manhã 
enquanto o dia aquece, então lentamente abaixa 
novamente com o esfriamento do dia. 

Meteorologia  para Onda ascendente  

Onde há vento e ar estável, há a probabilidade de ondas 
na atmosfera. A maioria das ondas que ocorrem ao longo 
da atmosfera não são de nenhuma utilidade para o piloto 
de planador. No entanto, montanhas ou fendas produzem 
frequentemente ondas a jusante, o mais poderoso de 
todos, levando planadores a 49.000 pés. Medições 
indiretas mostram ondas que se estendem a uma altura de 
cerca de 100.000 pés. Se os ventos em altitude são fortes e 
difusos o suficiente, ondas de sota-vento de montanha 
podem se estender até o comprimento da serra. Pilotos 
conseguiram voos em onda de montanha usando três 
pontos num circuito de mais de 2.000 quilômetros. Outro 
tipo de onda útil para pilotos de planador são aquelas 
geradas por térmicas, as quais foram discutidas na seção 
anterior. 

Para fazer uma analogia comum para ajudar a visualizar 
as ondas criadas por montanhas ou cumes, use a água que 
flui em um córrego ou rio pequeno. Uma rocha submersa 
provoca ondulações (ondas) em água a jusante, que 
amortecem lentamente a medida em que a água corre. 
Esta analogia é útil, mas é importante perceber que a 
atmosfera é muito mais complexa, com corte vertical do 
vento e variações verticais no perfil de estabilidade. O 
vento que sopra sobre uma montanha nem sempre produz 
ondas a jusante. 

As ascendentes formadas por ondas de montanha são 
fundamentalmente diferentes das ascendentes de aclive. 
As ascendentes de aclive ocorrem no lado contra o vento 
de uma serra ou montanha, enquanto as ascendentes das 
ondas ocorrem a favor do vento. (a ascendente de ondas 

de montanha às vezes inclina-se contra o vento com a 
altura. Portanto, às vezes perto do topo da onda, o piloto 
de planador pode estar quase diretamente sobre a 
montanha ou cordilheira que produziu a onda). Todo o 
sistema de ondas de montanha também é mais complexo 
do que o cenário de ascendentes de aclive que são 
comparativamente mais simples. 

Mecanismo de formação de ondas 

As ondas se formam no ar estável quando uma parcela do 
ar é deslocada verticalmente e depois oscila para cima e 
para baixo, enquanto tenta retornar ao seu nível original, 
como ilustrado na Figura 9-24. No primeiro quadro, a 
parcela seca está em repouso em seu nível de equilíbrio. 
No segundo quadro, a parcela é deslocada para cima ao 
longo do DALR, onde é mais frio que o ar circundante. A 
parcela acelera para baixo em direção ao seu nível de 
equilíbrio, mas supera o nível devido ao momento e 
continua descendo. O terceiro quadro mostra que a 
parcela agora está mais quente que o ar ao redor e começa 
a subir novamente. O processo continua com o movimento 
amortecido. O número de oscilações depende do 
deslocamento inicial da parcela e da estabilidade do ar. Na 
parte inferior da figura, o vento foi adicionado, ilustrando 
o padrão de onda que a parcela faz enquanto oscila 
verticalmente. Se não houvesse vento, uma parcela 
deslocada verticalmente oscilaria para cima e para baixo, 
enquanto lentamente amorteceria em um ponto sobre o 
solo, muito parecido com uma mola. [Figura 9-24] 

A parte inferior da Figura 9-24 também ilustra duas 
características importantes de qualquer onda. O 
comprimento da onda é a distância horizontal entre duas 
cristas de ondas adjacentes. Os comprimentos de onda 
típicos das montanhas variam consideravelmente entre 2 
e 20 milhas. A amplitude é metade da distância vertical 
entre o vale e a crista da onda. A amplitude varia com a 
altitude e é menor perto da superfície e nos níveis 
superiores. Como observação, as ondas de sota-vento às 
vezes são simplesmente chamadas de ondas de montanha, 
ondas de sota-vento e, às vezes, ondas estacionárias. 

No caso das ondas de montanha, é o fluxo de ar sobre a 
montanha que desloca uma parcela de ar do seu nível de 
equilíbrio. Isso leva a um modelo conceitual 
bidimensional, que é derivado da experiência de muitos 
pilotos de planador e da análise pós voo das condições 
climáticas. A Figura 9-25 ilustra uma montanha com 
perfis de vento e temperatura. Observe o aumento na 
velocidade do vento (soprando da esquerda para a direita) 
com a altitude e uma camada estável perto do topo da 
montanha com ar menos estável acima e abaixo. À 
medida que o ar flui sobre a montanha, ele desce a ladeira 
abaixo (abaixo de seu nível de equilíbrio se o ar estiver 
estável) e configura uma série de oscilações a jusante. O 
fluxo de onda geralmente é incrivelmente suave. Abaixo 
do fluxo de ondas suaves está o que é conhecido como uma 
zona turbulenta de baixo nível, com uma circulação de 
rotor embutida sob cada crista.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-25. Sistema de ondas de montanha a sota-vento. 

A turbulência, especialmente dentro dos rotores 
individuais, é geralmente de moderada a severa e 
ocasionalmente pode se tornar extrema. [Figura 9-25]  

Este modelo conceitual é muitas vezes bastante útil e 
representativo de ondas de montanha reais, mas existem 
muitas exceções. Por exemplo, variações para o modelo 
mais elevado indivíduo, grandes sulcos, ou estimula a 
direita Além disso, numerosas variações do vento e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceitual ocorrem quando a topografia tem muitas 
características tridimensionais complexas, como o pico 
individual mais alto, grandes saliências ou pontas em 
ângulos retos até a faixa principal. Variações podem 
ocorrer quando um intervalo de norte-sul se curva para se 
tornar orientado nordeste-sudoeste. Além disso, inúmeras 
variações dos perfis de vento e estabilidade são possíveis.  
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Figura 9-24. Parcela deslocado verticalmente e oscilando em torno do seu nível de equilíbrio 



A turbulência associada às ondas de sota-vento merecem 
respeito. A turbulência de baixo nível pode variar de 
desagradável a perigosa. Pilotos de planadores referem-se 
a qualquer turbulência sob o fluxo de onda suave acima 
como "rotor". A natureza da turbulência do rotor varia de 
local para local, bem como com diferentes regimes 
climáticos. Às vezes, a turbulência do rotor é generalizada 
e bastante uniforme; isto é, é igualmente áspero em todos 
os lugares abaixo do fluxo de ondas suaves. Em outros 
momentos, uma turbulência uniformemente moderada é 
encontrada, com turbulência severa sob as cristas das 
ondas. Ocasionalmente, nenhuma turbulência perceptível 
é notada, exceto por turbulência moderada ou grave 
dentro de um rotor de pequena escala sob a crista da onda. 
Normalmente, a pior turbulência é encontrada na borda 
principal do rotor primário. Infelizmente, o tipo e a 
intensidade da turbulência do rotor são difíceis de prever. 
No entanto, a regra geral é que as ondas de maior 
amplitude tendem a ter turbulência do rotor mais forte. 

As nuvens associadas ao sistema de ondas de montanha 
também são indicadas na Figura 9-25. Uma nuvem do 
tipo "cap" que flui sobre a montanha tende a dissipar-se 
quando o ar forçado a descer a encosta da montanha 
aquece e seca. A primeira (ou primária) crista de onda 
apresenta uma nuvem rotor com um ou mais lenticulares 
(ou lennies, usando gíria de planador) acima. Ondas 
harmônicas mais a jusante (secundárias, terciárias, etc.) 
também podem ter lenticulares e/ou nuvens rotoras. Se a 
onda atingir grandes altitudes, as lenticulares também 
podem se formar em níveis de cirrus. 

 É importante notar que a presença de nuvens depende da 
quantidade de umidade em vários níveis. Todo o sistema 
de ondas de montanha podem se formar em condições 
completamente secas, sem nuvens. Se somente umidade 
de nível inferior existir, somente uma nuvem do tipo "cap" 
e nuvens rotoras podem ser vistas sem lenticulares acima, 
como na Figura 9-26A. Nos outros dias, apenas 
lenticulares de nível médio ou superior são vistos sem 
nuvens rotoras abaixo delas. Quando níveis baixos e 
médios estão muito úmidos, uma nuvem rotora profunda 
pode se formar, com lenticulares bem no topo da nuvem 
rotora, sem ar claro entre as duas formas de nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-26. Pequeno Gap de Foehn sob a maioria das 
condições. 

Em climas úmidos, o ar um pouco mais úmido pode 
advectar (ou seja, transportar horizontalmente por 
advecção) para que o espaço entre a nuvem tipo cap e o 

rotor primário se fechem completamente, ancorando o 
planador no topo das nuvens, como na Figura 9-26B. É 
necessário ter cuidado ao subir acima das nuvens em 
condições muito úmidas. 

Um terreno adequado é necessário para as ascendentes das 
ondas de montanha. Até mesmo elevações relativamente 
baixas de 1.000 pés ou menos de relevo vertical podem 
produzir ondas de sota-vento. A amplitude da onda 
depende parcialmente da topografia, forma e tamanho. A 
forma da inclinação, em vez do aclive a montante, é 
importante. Encostas muito baixas não são propícias para 
produzir ondas de amplitude suficiente para sustentar um 
planador. Existe uma ressonância entre a largura da 
topografia e o comprimento de onda que é difícil de 
prever. Uma altura, largura e um aclive em particular não 
é sempre ideal em todas as condições meteorológicas. 
Diferentes perfis de vento e estabilidade favorecem 
diferentes perfis topográficos. Assim, não há substituto 
para a experiência em um determinado local ao prever 
condições de ascendente das ondas. Altura uniforme das 
montanhas ao longo do intervalo também é propício para 
ondas melhor organizadas. 

Os requisitos meteorológicos para a ascensão nas ondas 
incluem vento suficiente e um perfil de estabilidade 
adequado. A velocidade do vento deve ser de pelo menos 
15 a 20 nós no nível do topo da montanha com o aumento 
dos ventos acima. A direção do vento deve estar dentro de 
cerca de 30° perpendicular ao cume ou à cordilheira. O 
requisito de uma camada estável próxima ao nível do topo 
da montanha é mais qualitativo. Uma sondagem 
mostrando uma DALR, ou quase, perto do topo da 
montanha, provavelmente não produziria ondas de sota-
vento mesmo com ventos adequados. Uma inversão bem 
definida no ou próximo do topo da montanha com ar 
menos estável acima é a melhor. 

Ondas mais fracas podem se formar sem muito aumento 
na velocidade do vento com a altura, mas uma diminuição 
real na velocidade do vento com a altura geralmente cobre 
a onda nesse nível. Quando os ventos diminuem 
drasticamente com a altura, por exemplo, de 30 a 10 nós 
ao longo de dois ou três mil pés, a turbulência é comum no 
topo da onda. Em algumas ocasiões, o fluxo no nível da 
montanha pode ser suficiente para a onda, mas depois 
começa a diminuir com a altitude logo acima da 
montanha, levando a um fenômeno chamado “fluxo do 
rotor”. Nesse caso, o ar a jusante da montanha se rompe e 
torna-se turbulento, semelhante ao rotor, sem ondas de 
sota-vento acima. 

As ondas de sota-vento sofrem efeitos diurnos, 
especialmente na primavera, verão e outono. A altura da 
topografia também influencia os efeitos diurnos. Para 
uma topografia menor, como a manhã leva à tarde e o ar 
se torna   



instável a alturas que excedem a topografia de produção 
de ondas, as ondas de sota-vento tendem a desaparecer. 
Ocasionalmente, a onda de sota-vento ainda existe, mas é 
necessária mais altura para alcançar uma suave elevação 
da onda. Para a noite, quando as térmicas morrem 
novamente e o ar se estabiliza, ondas de sota-vento podem 
se formar novamente. Durante a estação mais fria, 
quando o ar permanece estável, durante todo o dia, ondas 
de sota-vento estão muitas vezes presentes durante todo o 
dia, desde que os ventos continuem a soprar. A dissipação 
diurna das ondas de sota-vento não é tão notável para as 
grandes montanhas. Por exemplo, durante o Projeto 
Sierra Wave da década de 1950 (ver 
www.soaringmuseum.org), foi descoberto que a 
amplitude da onda atingia um máximo no meio da tarde, 
quando o aquecimento convectivo era o máximo. A 
turbulência do rotor também aumentou dramaticamente 
naquele momento. 

 A topografia do vento da faixa de produção de ondas 
também pode criar problemas, conforme ilustrado na 
Figura 9-27. No primeiro caso [Figura 9-27A], referido 
como interferência destrutiva, o comprimento de onda da 
onda do primeiro intervalo está fora de fase com a 
distância entre os intervalos. As ondas de sota-vento não 
se formam a favor do vento na segunda faixa, apesar dos 
ventos e da estabilidade serem favoráveis. No segundo 
caso [Figura 9-27B], referido como interferência 
construtiva, os intervalos estão em fase, e a onda de sota-
vento do segundo intervalo tem uma amplitude maior do 
que seria de outra forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-27. Interferência construtiva e destrutiva. 

O voo com ondas é uma experiência única e exige 
planejamento, equipamentos e notificação da 
Administração Federal de Aviação (FAA) para o voo. A 
Soaring Society of America (SSA) Awards and Badges 
oferecem prêmios aos pilotos da Lennie Awards por 
completar e documentar um voo de ondas. [Figura 9-28] 

Pequenos morros isolados ou montanhas cônicas não 
formam ondas clássicas de sota-vento. Em alguns casos, 
elas formam ondas que emanam em um ângulo com o 
fluxo do vento semelhante às ondas de água criadas por 

um navio ao passar. Um único pico pode requerer apenas 
uma milha ou duas na dimensão perpendicular ao vento 
para que as ondas de alta amplitude se formem, embora a 
ascendente de ondas esteja confinada a uma área 
relativamente pequena nesses casos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-28. “Lennie” Os prêmios são concedidos pela 
documentação e conclusão de um voo em onda. 

Ascendente Devido à Convergência 

Ascendente por convergência é mais facilmente 
imaginada quando ventos de leste e oeste se encontram. 
Quando duas massas de ar opostas se encontram, o ar é 
empurrado para o alto pelos dois ventos opostas. O ar não 
precisa de uma colisão frontal para ir para cima. Onde 
quer que ar se acumule, ele leva a uma convergência e 
assim a uma ascendente. 

Um tipo de linha de convergência comumente encontrada 
perto de zonas costeiras que é chamada de frente de brisa 
marinha-. As zonas do interior se aquecem durante o dia, 
enquanto que o mar adjacente mantém aproximadamente 
a mesma temperatura. O aquecimento interior leva a uma 
pressão menor, atraindo o ar do mar que está mais frio. À 
medida que o ar mais frio se move para o interior, ele se 
comporta como uma frente fria superficial em miniatura, 
e forma ascendentes ao longo de uma linha de 
convergência. Às vezes, uma sustentação consistente pode 
ser formada ao   

Enquanto trabalhava fora do aeroporto de Bishop, Califórnia, 
no final dos anos 1940, Robert F. Symons, pioneiro dos voos 
de montanha e voos de ondas, criou um novo e exclusivo 
sistema de prêmios para o vôo das ondas, que ele chamou de 
“Iennie”. Os pilotos que subissem a grandes alturas na Sierra 
Wave receberiam um distintivo de um lennie por atingir uma 
altitude de 25.000 a 35.000 pés, um distintivo de dois lennies 
por atingir de 35.000 a 40.000 pés, e um distintivo com tres 
lennies por ultrapassar 40.000 pés.. 
Muito cedo, Symons reconheceu as excelentes condições para 
voo em altitude no Owens Valley e ajudou a organizar um grupo 
de voo a vela em 1938. Como um piloto profissional envolvido 
nos estudos das nuvens, ele aprendeu em primeira mão sobre 
a energia gerada na Sierra Wave e tornou-se conhecido por 
seus estudos e palestras sobre fenômenos de ondas de 
montanha. Embora suas listas sejam incompletas, acredita-se 
que ele tenha emitido 35 distintivos de um lennie, 16 de dois 
lennies e 10 de três lennies. A entrega desses distintivos 
acabou em 1958, quando Symons perdeu a vida em um 
acidente de planador. 
Em 1962, Carl Burson, Jr., viu um desses distintivos e ao saber 
de sua história, interessou-se em restabelecer sua emissão 
como um memorial para Bob Symons. Em 1963, o programa 
foi restabelecido sob os auspícios oficiais da SSA, onde cada 
novo distintivo seria acompanhado também de uma bela placa 
de parede. O distintivo em si tem 7 mm de diâmetro (o mesmo 
que o FAI Gold Badge) e tem uma, duas ou três nuvens 
lenticulares brancas contra um fundo azul com uma borda 
prateada. Cada distintivo é numerado consecutivamente. 

A 

B 

Comprimento 
da onda 

Comprimento 
da onda 



longo de uma frente de brisa marítima, enquanto em 
outras ocasiões ela atua de forma mais concentrada numa 
linha de térmicas. Se o ar interior é bastante instável, a 
frente de brisa marítima pode agir como o início de uma 
linha de tempestades. Além disso, uma vez que o ar da 
frente de brisa marítima é mais frio, a passagem da frente 
pode significar o fim das térmicas para o dia. 

O ar vindo do mar tem muitas vezes um ponto de orvalho 
mais elevado do que o ar seco do interior. Tal como 
mostrado na Figura 9-29, uma nuvem de cortina, por 
vezes, formas, marcando a área de forte elevador. Devido 
à mistura do ar diferente ao longo do mar-brisa, por vezes, 
o elevador pode ser bastante turbulento. Em outras 
ocasiões, elevador fraco e bastante suave é encontrado. 

Vários fatores influenciam o carácter da frente de brisa 
marítima (por exemplo, turbulência, força e velocidade de 
penetração para o interior, incluindo o grau de 
aquecimento para o interior e a diferença de temperatura 
da terra/mar). Por exemplo, se a diferença de temperatura 
da terra/mar ao nascer do sol é pequena e cirrus nublarem 
o céu, isso vai evitar muito aquecimento, formando 
apenas uma fraca frente de brisa marítima, se for o caso. 
Outro fator é o fluxo de vento sinótico. Um fraco fluxo 
sinóptico na costa pode causar a penetração mais rápida 
para o interior da frente de brisa marítima, enquanto um 
forte fluxo em terra pode impedir esta frente de se 
desenvolver. Por outro lado, o fluxo de alto mar moderado 
geralmente impede qualquer penetração para o interior da 
frente de brisa marítima. 

Se a frente de brisa marítima é bem definida e marcada 
por uma nuvem de cortina, o piloto pode voar em linha 
reta ao longo da linha ascendente que é bastante estável. 
A linha de convergência mais fraca que não está bem 
definida, muitas vezes produz mais sustentação do que 
afundamento e o piloto deve voar mais lento na 
ascendente e mais rápido na descendente. Pilotos de 
planador devem estar cientes de que uma ascendente de 
convergência pode ser turbulenta, especialmente se o ar 
mais frio e mais quente se misturam e assim devem estar 
preparados porque o voo nas térmicas pode ser difícil às 
vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-29. Frente com brisa vindo do mar 

A convergência também pode ocorrer ao longo e ao redor 
de montanhas ou cumes. Na Figura 9-30A, o fluxo é 

desviado em torno de uma crista e reúne-se em linha de 
convergência no lado de sota-vento do cume. A linha pode 
ser marcada por cumulus ou um limite com um contraste 
acentuado de visibilidade 

Este último ocorre se o ar que vem em torno de uma 
extremidade do cume flui de uma área urbana poluída, 
como na área de Lake Elsinore no sul da Califórnia. Em 
terreno muito complexo, com sulcos ou intervalos 
orientados em ângulos diferentes uns aos outros, ou com 
passagens entre picos altos, zonas de convergência de 
pequena escala podem ser encontradas em vales 
adjacentes, dependendo da força e direção do vento. 
Figura 9-30B ilustra uma linha de convergência de menor 
escala que flui em torno de um único pico e colina ou 
formando uma linha ascendente que se estende a favor do 
vento a partir do pico. 

A convergência também pode se formar ao longo da parte 
superior em um intervalo de cumes ou montanha. Na 
Figura 9-31, um vento mais seco conforme a  escala 
sinóptica, flui pelo lado esquerdo da montanha, enquanto 
uma brisa mais úmida vindo de um vale flui para cima do 
lado direito do aclive. Os dois fluxos se encontram no topo 
da montanha e formam uma ascendente ao longo de toda 
a sua extensão. Se nuvens estão presentes, o ar a partir do 
lado úmido condensa em primeiro lugar, muitas vezes 
formando uma nuvem, de forma bem definida, marcando 
a zona de convergência. Para este cenário, as melhores 
condições de ascendentes serão encontradas no lado oeste, 
onde o ar é mais seco, em vez do lado leste, onde as nuvens 
são mais propensas a se formar. 

Como exemplo final, com a chegada da noite, um terreno 
montanhoso tem o seu aquecimento diurno perde força, 
um resfriamento catabático, ou drenagem, o vento flui 
pelas encostas abaixo. O fluxo descendo o declive converge 
com o ar no vale adjacente para formar uma área de 
elevação fraca. Às vezes a convergência não é forte o 
suficiente para uma ascendente, mas age como um gatilho 
para a última térmica do dia.  

Em vales estreitos, o fluxo descendo o declive em ambos os 
lados do vale pode convergir e causar uma elevação fraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Figura 9-32] Muitos locais em terrenos planos ou 
montanhosos têm linhas ou zonas de sustentação que 
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provavelmente são causadas ou aumentadas pela 
convergência. O Capítulo 10, Técnicas de Planeio, cobre a 
localização e o uso da convergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-30. Convergência induzida pelo fluxo em torno 
da topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-31. Convergência de topo de montanha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-32. Convergência induzida pelo fluxo em torno da 
topografia 

Obtendo Informações sobre a Meteorologia 

Um dos aspectos mais importantes do planejamento de 
voo é a obtenção de informações confiáveis sobre a 
meteorologia. Felizmente, os pilotos têm várias fontes 
para receber boletins meteorológicos e previsões confiáveis 
para ajudá-los a determinar se um voo proposto pode ser 
concluído com segurança. Para voos sob regras de voo 
visual (VFR), os regulamentos federais exigem que os 
pilotos consultem relatórios e previsões meteorológicas 
somente se eles planejam ir além da vizinhança do 
aeroporto. No entanto, é sempre uma boa ideia estar 
familiarizado com a meteorologia corrente e para qualquer 
momento em que voo está previsto. Fontes de informação 
meteorológica incluem Serviço de Informações de Voo de 
estações automatizadas (SAFs) e briefings por telefone do 
“National Weather Service” (NWS), e a Internet. Além 
disso, uma multidão de serviços comerciais oferecem 
serviços personalizados. 

Para obter detalhes completos sobre os serviços 
meteorológicos disponíveis e produtos, consulte a versão 
atual da FAA Advisory Circular (AC) 00-45, Aviation 
Weather Services, e em Handbook of Aeronautical 
Knowlodge, Capítulo 12, Serviços Meteorológicos para a 
Aviação. 

Briefing Meteorológico Pré Voo 

Muitas vezes, a fim de obter um briefing meteorológico 
antes do voo, algumas informações de interesse devem ser 
dadas para o meteorologista: tipo de voo planejado, se 
deseja voar VFR (Regras de Voo Visual) ou IFR (Regras 
de Voo por Instrumentos), registo da aeronave ou o nome 
do piloto, tipo do avião, aeroporto de partida, rota de voo, 
destino, altitude (s) de voo, hora prevista de partida 
(ETD) e tempo de percurso estimado (ETE). Operadores 
de aeroportos, aeroclubes ou operadores de base (FBO) 
podem obter boletins e previsões atualizadas do AFSS ou 
NWS em vários momentos ao longo do dia e publicá-las 
em um quadro de avisos para fácil referência. 

  

Linha de Convergência A 

B 
Linha de Convergência 

Elevação lenta 
Norte 



Os briefings meteorológicos realmente não preveem o 
tempo; eles simplesmente traduzem e interpretam boletins 
e previsões meteorológicas para as imediações do 
aeroporto, rota de voo, ou aeroporto de destino se o voo é 
um circuito de navegação. Um piloto pode solicitar um dos 
quatro tipos de briefings: standard, abreviado, para 
planadores [Figura 9-33], ou uma perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9-33. Previsão para Planadores. 

Informação Relativa a Meteorologia 

Informações relacionadas a meteorologia podem ser 
encontradas na internet, incluindo sites voltados para a 
aviação. Esses sites podem ser encontrados usando uma 
variedade de motores de busca da Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Previsão de ascendentes 
Serviço Nacional de Meteorologia Denver / Boulder, Colorado 
645 AM MDT Quarta-feira, 25 de agosto de 2010 
Esta previsão é para quarta-feira, 25 de agosto de 2010: 
Se a temperatura gatilho de 77.3 F / 25.2 C for atingida ... 
Índice de Subida Térmica ....................... Excelente 
Razão máxima de elevação ........................ 911 pés / min (4,6 m / s) 
Altura máxima de térmicas .................. MSL de 16119 pés (10834 pés AGL) 
Previsão da temperatura máxima .................. 89,0 F / 32,1 C 
Hora da temperatura de gatilho .................... 1100 MDT 
Hora de superdesenvolvimento ........................ Nenhum 
Nuvens médias/altas durante a janela ascendente ....... Nenhuma 
Ventos de superfície durante a janela ascendente ............ 20 mph ou 
menos 
Altura do índice térmico -3 ................. MSL de 10937 pés (5652 pés AGL) 
Perspectivas de térmicas para quinta-feira 26/08 ..... Excelente 
Índice de ondas ascendentes ............................. Fraco 
Tendência do índice de ondas ascendentes (até 1800 MDT) .. Sem 
alterações  
Altura da camada estável (12-18K ft MSL) ......... Nenhuma 
PVA / NVA fraco (até 1800 MDT) ................ Nenhum 
Altura Potencial de Onda ..................... 14392 ft MSL (9107 ft AGL) 
Perspectivas de ondas ascendentes para quinta-feira 08/26 ........ Pobres 
Observações ... 
Nascer do sol/pôr do sol .................... 06:20:55 / 19:42:44 MDT 
Iluminação solar total ........... 13 h 21 min 49 seg (801 min 49 seg) 
Altitude do sol às 13:01:25 MDT ... 60.82 graus 
Dados do ar superior da observação da sondagem tomada em 25/08/2010 
às 06:00 MDT 
Nível de congelamento .................. 15581 ft MSL (10296 ft AGL) 
Nível adicional de congelamento ....... 54494 ft MSL (49209 ft AGL) 
Nível de condensação convectiva ... 13902 ft MSL (8617 ft AGL) 
Nível de condensação sustentada ....... 14927 ft MSL (9641 ft AGL) 
Índice sustentado .................... -3.4 
Índice K ......................... +9.7 
 
 

* * * * * * Dados de previsão de modelo numérico de previsão 
meteorológica válidos * * * * * * 

 
25/08/2010 às 09:00 MDT  | 25/08/2010 às 1200 MDT 

 
Índice K ... +4,0   | Índice K ... -0,7 
 
Este produto é emitido duas vezes por dia, uma vez aproximadamente as 
0630 MST / 0730 MDT (1330 UTC) e novamente por aproximadamente 
1830 MST / 1930 MDT (0130 UTC). Não é continuamente monitorado nem 
atualizado após sua emissão inicial. 
 
As informações contidas neste documento são baseadas em observações 
iniciais e/ou dados numéricos de previsão meteorológica obtidos perto do 
antigo Stapleton Site do aeroporto em Denver, Colorado em 
 
Latitude Norte: 39 graus 46 min 5.016 seg 
Longitude Oeste: 104 graus e 52 minutos e 9.984 segundos 
Elevação: 5285 pés (1611 metros)  
 
e pode não ser representativa para outras áreas ao longo do Front Range 
das Montanhas Rochosas do Colorado.  Note que algumas elevações nos 
modelos de previsão de tempo numérico diferem das elevações reais das 
estações, o que pode levar a dados que parecem estar abaixo do solo. 
Dados errados como estes não devem ser usados. 
 
O conteúdo e formato deste relatório, bem como os tempos de emissão, 
estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Comentários e sugestões são 
bem-vindos e deve ser direcionado para um dos endereços ou números de 
telefone mostrados na parte inferior desta página. Para agilizar uma 
resposta aos comentários, não se esqueça de mencionar seu interesse na 
previsão. 

 

 

DEFINIÇÕES: 
 
Nível de Condensação Convectiva - A altura em que uma parcela de ar 
possui a razão média de mistura de saturação nos 4000 pés mais baixos da 
massa de ar, se aquecido suficientemente a partir de baixo, vai subir seco 
adiabaticamente até que fique saturado. A estimativa da base de nuvens 
cumulus que são produzidas apenas por aquecimento da superfície. 
Temperatura de Convecção (ConvecçãoT) - A temperatura da superfície 
necessária para fazer o ar adiabático seco até um dado nível. Pode ser 
considerado uma "temperatura de gatilho" para esse nível. 
 
Nível de congelamento - A altura em que a temperatura é zero graus 
Celsius. 
 
Altura da Camada Estável - A altura (entre 12.000 e 18.000 pés acima 
nível médio do mar), onde existe a menor razão de retardo. A localização 
e existência deste recurso é importante na geração de ondas de montanha. 
 
K Index - Uma medida de estabilidade que combina a diferença de 
temperatura entre aproximadamente 5.000 e 18.000 pés acima da 
superfície, a quantidade de umidade a aproximadamente 5.000 pés 
acima da superfície, e uma medida da secura a aproximadamente 10.000 
pés acima da superfície. Números positivos maiores indicam mais 
instabilidade e maior probabilidade de desenvolvimento de trovoada. 
Uma interpretação dos valores do índice K em relação a cpacidade de 
elevação no oeste dos Estados Unidos é dado na Nota Técnica da OMM 
158 e é reproduzida na seguinte tabela: 
 

abaixo de -10 não térmicas ou fracas 
-10 a 5 térmicas secas ou 1/8 cumulus com térmicas moderadas 
5 a 15 boas condições de subida 
15 a 20 boas condições de subida com chuvas ocasionais 
20 a 30 excelentes condições de subida, mas aumentando a probabilidade 
de aguaceiros e trovoadas acima de 30 a mais de 60 por cento de 
probabilidade de tempestades. 
 
Razão de retardo - A mudança com a altura da temperatura. Valores 
negativos indicam inversões. 
 
Nível de Condensação sustentada - A altura em que uma parcela de ar que 
possui o ponto de orvalho médio nos 4000 pés mais baixos da massa de ar 
e a previsão da temperatura máxima deve ser elevada adiabaticamente 
para atingir a saturação. 
 
Índice sustentado - A diferença entre a temperatura ambiente em um 
nível aproximadamente 18.000 pés acima da superfície e a temperatura de 
uma parcela de ar sustentado seco adiabaticamente da superfície para a 
sua condensação no nível sustentado e depois pseudoadiabaticamente 
para este mesmo nível. A temperatura inicial da parcela é a temperatura 
máxima prevista e seu ponto de orvalho é o ponto de orvalho médio nos 
4000 pés mais baixos da massa de ar. Valores negativos são indicativos de 
instabilidade e valores positivos condições estáveis. 
 
Razão de Ascensão - Uma estimativa experimental da força das térmicas. 
Isto é calculado da mesma forma que a razão máxima de ascensão, mas 
usa o real 
nível, em vez da altura máxima das térmicas no cálculo. Além disso, 

nenhum dos ajustes empíricos baseados em nebulosidade e índice-
K são aplicados a esses cálculos. 
 
Altura Máxima das Térmicas - A altura em que o adiabático seco através 
da temperatura máxima prevista intercepta a temperatura ambiente. 



Razão máxima de ascensão - Uma estimativa da força máxima das 
térmicas. É calculado a partir de uma fórmula empírica que combina a 
altura máxima esperada para as térmicas com a diferença da temperatura 
ambiente entre a altura máxima das térmicas e a temperatura de 4.000 pés 
acima do solo. Após este cálculo, mais ajustes empíricos são feitos com base 
no valor do índice K e da quantidade e opacidade da nebulosidade média e 
alta esperada entre a hora da temperatura de disparo e a hora de 
superdesenvolvimento. 

Nuvens médias/altas - A quantidade e opacidade das nuvens médias 
(altostratus, altocumulus) ou altas (cirrus, cirrustratus, cirrocumulus). 
Partidas significa que entre 60% a 90% do céu é coberto por nuvens, com 
condições nubladas que ocorrem quando mais de 90% do céu é cobertopela 
nuvem. Finas significa que as nuvens são predominantemente 
transparentes, significando que alguma luz do sol está chegando ao solo, 
em contraste com o que sugere que pouca luz solar está chegando ao solo. 

Altura Potencial da Onda - O mínimo das duas alturas seguintes: 

1. Nível acima da altura da camada estável (ou 14.000 pés, se não existir) 
onde a direção do vento muda em 30 graus ou mais 

2. Nível acima da altura da camada estável (ou 14.000 pés, se não existir) 
onde a velocidade do vento não aumenta mais com a altura  

PVA/NVA - advecção de vorticidade positiva (PVA) / advecção de 
vorticidade negativa (NVA) na superfície isobárica de 500 millibar 
(aproximadamente 18.000 pés acima do nível médio do mar). PVA fraco 
foi mostrado para ajudar na ascensão através de onda de montanha. 

Janela Ascendente - O tempo entre a hora temperatura a um nível 
particular determinado seguindo o adiabático seco através da previsão de 
temperatura máxima até esse nível. Os valores negativos são indicativos 
de elevador térmico. 

Índice térmico - A diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura 
em um determinado nível seguindo o seco adiabático através da 
temperatura máxima prevista até esse nível. Valores negativos são 
indicativos de elevação térmica. 

Índice de Ascensão Térmica - Uma classificação adjetiva (para planadores) 
baseada na razão máxima computada de ascensão, e a velocidade do vento 
e a cobertura média e alta de nuvens esperada durante a janela de ascensão 
(a hora da temperatura e hora de superdesenvolvimento) de acordo com o 
seguinte: 

Razão máxima de Ascensão 
≥ 800 fpm excelente 
≥ 400 e <800 fpm Bom 
≥ 200 e <400 fpm Justo 
<200 fpm Fraco 
 
Hora de superdesenvolvimento - a hora em que um ou mais dos 
seguintesfenômenos, que basicamente encerram a elevação térmica, devem 
ocorrer: 

1. formação de cobertura de nuvem convectiva partida a nublada 

2. formação de gatilhos a numerosas descendentes 

3. início de precipitação generalizada 

Hora da Temperatura Gatilho - A hora em que a temperatura da superfície 
é esperada para atingir a temperatura do gatilho. 

Temperatura do Gatilho - A temperatura da superfície necessária para fazer 
o primeiro 4000 pés da atmosfera seca adiabática. 

Índice de Ondas Ascendentes - Uma classificação empírica, adjetiva (para 
planadores) que tenta combinar uma variedade de fenômenos importantes 
nas ondas ascendentes das montanhas em um único número de índice. 
Pontos objetivos são atribuídos a esses fenômenos: velocidade do vento e 
direção a 14.000 pés MSL, a estabilidade estática na camada a 14.000 ft - 
MSL de 12.000 a 18.000 pés, o gradiente da velocidade do vento a camada 
estável, a localização da corrente de jato e a calha frontal e movimentos 
superiores. 

Figure 9-33. Previsão para Planadores (continuação). 

É importante verificar a atualidade e a fonte da 
informação meteorológica fornecida pelos sites da Internet 
para assegurar que a informação está atualizada e precisa. 
Os pilotos devem ter cautela quando acessar as 
informações sobre o tempo na Internet, especialmente se a 
informação não pode ser verificada. 

Outras fontes de informações www.nws.noaa.gov, o site da 
NOAA em http://aviationweather.gov/adiciona/metars/ e 
previsões regionais do Dr. Jack em 
http://www.drjack.info/BLIP/RUC. 

Interpretar Cartas Meteorológicas, Boletins e 
Previsões 

Saber como e onde reunir informações sobre o tempo é 
importante, mas a capacidade de interpretar e 
compreender a informação requer conhecimento e prática 
adicional. Cartas meteorológicas e os boletins são apenas 
registros de condições atmosféricas observadas em 
determinados locais em horários específicos. Observadores 
treinados, utilizando instrumentos eletrônicos, 
computadores e observações pessoais produzem os 
produtos meteorológicos necessários para pilotos 
determinarem se um voo pode ser realizado com 
segurança. Esta mesma informação pode ser usada pelos 
pilotos de planador para determinar onde podem 
encontrar ascendentes e quanto tempo a ascendente é 
utilizável para o seu voo. 

Cartas meteorológicas  

Boletins do tempo observado são graficamente 
apresentados em uma série de produtos meteorológicos. 
Entre eles estão o gráfico de análise da superfície, gráfico 
de resumo de radar, carta representação tempo, gráfico de 
ventos e temperatura do ar e o gráfico de estabilidade de 
umidade composta. Para obter informações detalhadas 
sobre o quadro de análise de superfície, gráficos tempo, e 
gráfico de resumo radar. 

Previsão de Ventos e temperaturas em Altitude  

A previsão de ventos e temperaturas em altitude (FB) é 
um produto de 12 horas que é emitido as 0000Z e 1200Z 
diariamente. [Figura 9-34] Ele é usado principalmente 
para determinar a direção do vento e a velocidade 
esperada, e as temperaturas para a altitude de um voo de 
navegação planejado. A previsão contém nove colunas que 
correspondem aos níveis de previsão 3.000; 6.000; 9.000; 
12.000; 18.000; 24.000; 30.000; 34.000; e 39.000 pés MSL. 
Pilotos de planador que planejam tentar proficiência em 
voos de altitude deve estar ciente de que os níveis abaixo 
de 18.000 pés são baseadas nas informações do altímetro 
local. Acima de 18.000 pés, os níveis de voos são baseados 
em altímetro padrão de 29,92 Hg ou 1013 mb. Por exemplo 
19.000 pés é FL190. Direção do vento é em relação ao norte 
verdadeiro. Não há ventos previstos nos primeiros 1.500 
pés de elevação da estação. Além disso, não há 
temperaturas previstas para 3.000 ft ou para qualquer 
nível até 2500 ft acima da estação. A temperatura é em 
graus Celsius, inteiro e assumido como sendo negativo 
acima de 24.000 ft. A Figura 9-34 mostra um exemplo de 
mensagem de ventos em altitude, bem como a forma de 
decodificá-lo.  



 

      Amostra de ventos no ar 

DADOS BASEADOS EM 010000Z 

VÁLIDO 010600Z PARA USO 0500-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000 FT 
3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000 

MKC 2426 2726-09 2826-14 2930-21 2744-32 2751-41 275550 276050 276547 

Mensagem de amostra decodificada: 

DADOS BASEADOS EM 010000Z 

Os dados de previsão são baseados em previsões de computador geradas no 
primeiro dia do mês às 0000 UTC. 

VÁLIDO 010600Z PARA USO 0500-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000 

O horário válido da previsão é o primeiro dia do mês às 06:00 UTC. Os ventos 
e a temperatura previstos devem ser usados entre as 05:00 e as 09:00 UTC. 
As temperaturas são negativas acima de 24.000 pés. 

FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000 

FT indica a localização da previsão, os números indicam os níveis de 
previsão. 

MKC 2426 2726-09 2826-14 2930-21 2744-32 2751-41 275550 276050 276547 

Este exemplo mostra dados para MKC (Kansas City, MO). O vento de 3.000 
pés está previsto para ser de 240 graus a 26 nós. O vento de 6.000 pés está 
previsto para ser 270 graus a 26 nós ea temperatura do ar está prevista para 
ser -9 graus Celsius. O vento de 30.000 pés está previsto para ser 270 graus a 
55 nós, com a temperatura do ar prevista para -50 graus Celsius. 

Se uma direção codificada for maior que "36", a velocidade do vento será de 
100 nós ou mais. Portanto, se o número da direção estiver entre 51 e 86, a 
velocidade do vento será superior a 100 nós. Por exemplo, uma previsão a 
39.000 pés de "731960" mostra uma direção do vento de 230 graus (73-50 = 
23) e a velocidade é de 119 nós (100 + 19 = 119). A temperatura é de menos 
de 60 graus Celsius. 

Se a velocidade do vento estiver prevista para 200 nós ou mais, o grupo de 
vento é codificado como 199 nós. Por exemplo, "7799" é decodificado como 
270 graus a 199 nós ou mais. 

A direção do vento é codificada para os 10 graus mais próximos. Quando a 
velocidade de previsão é inferior a 5 nós, o grupo codificado é "9900" e é lido 
como "LIGHT AND VARIABLE" (LUZ E VARIÁVEL). 

 

 

Figura 9-34. Tipos de brifins. 

NOTA: As previsões de ventos em altitude são 
formalmente conhecidas como FD. 

Gráfico de Estabilidade da Umidade Composta 

O gráfico de estabilidade de umidade composta é um 
gráfico com quatro painéis, que descrevem a estabilidade, 
a água precipitável, nível de congelamento, e a umidade 
relativa média. É um gráfico gerado por computador a 
partir dos dados de observação de ar superior e está 
disponível duas vezes por dia com um tempo de validade 
de 0000Z e 1200Z. Este gráfico é útil para determinar as 
características de um determinado sistema de tempo no 
que diz respeito à estabilidade atmosférica, teor de 
umidade e possíveis perigos de aviação, tais como 
tempestades e formação de gelo. [Figura 9-35] 

Para efeitos do voo de planador, o painel de estabilidade 
localizada no canto superior esquerdo do gráfico [Figura 9-
35 Painel A] pode ser útil na obtenção do tempo, uma vez 
que descreve as áreas de ar estável e instável. Os números 
sobre este painel se assemelham a frações; o número mais 
alto é o índice levantado (LI) e o número mais baixo é o 
índice K (KI).[Figura 9-36] A LI é a diferença entre a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-35. Gráfico estabilidade da umidade composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-36. painel estabilidade. 

temperatura de uma parcela de ar a ser levantada a partir 
da superfície para o nível de 500 mb (cerca de 18.000 pés 
MSL) e a temperatura real no nível de 500 mb.   

A 

B 

-4 
22 
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Estabilidade Painel de Nível de 

Congelamento B 



Se o número for positivo, o ar é considerada estável. Por 
exemplo, um índice elevado de 8 é muito estável, e a 
probabilidade de tempestades severas é fraco. Por outro 
lado, um índice de -6 ou menos é considerado muito 
instável, e tempestades severas são susceptíveis de 
ocorrer; no entanto, a instabilidade pode dar origem a 
condições favoráveis para ascendentes. Um índice de zero 
é neutro e estável. [Figura 9-37] 

 

Figura 9-37. Estabilidade da massa de ar. 

O gráfico na Figura 9-37 mostra a instabilidade relativa 
de duas formas. Em primeiro lugar, a estação tem o círculo 
obscurecido quando o índice de elevação é zero ou menos. 
Em segundo lugar, as linhas sólidas são utilizadas para 
delinear áreas que têm um índice de 4 ou menos, a 
intervalos de 4 (4, 0, -4, -8). O painel de estabilidade é uma 
importante ferramenta de planejamento por causa da 
relativa estabilidade de uma massa de ar que é o 
indicativo do tipo de nuvens que podem ser encontradas 
em uma determinada área. Por exemplo, se a massa de ar 
é estável, um piloto pode esperar ar suave e, uma dada 
umidade e uma precipitação constante. Por outro lado, se 
a massa de ar é instável, a turbulência convectiva e uma 
precipitação pode ser esperada. 

O índice K indica se as condições são favoráveis para 
trovoadas. O índice K baseia-se na temperatura, umidade 
de baixo nível e saturação. O índice K de 15 ou menos seria 
a previsão de uma probabilidade de 0 por cento em 
trovoadas e um índice de 40 ou mais seria de tempo com 
100 por cento de probabilidade. [Figura 9-38] 

 
Figura 9-38. Potencial de Trovoada. 

Devem ser tomadas precauções se o índice K é alto, o que 
indica que a umidade é suficiente para o desenvolvimento 
de tempestade. Embora o índice de elevação possa ser 
muito negativo e bom para subir, muita umidade pode 
fazer boas condições ascendentes e muito perigoso, uma 
vez que as tempestades se desenvolvem nestas condições. 
Um LI muito negativo com alto KI pode significar um 
bom dia para voar próximo a pista, enquanto LI muito 
negativo e baixos valores de KI podem proporcionar claras 
condições de ascendentes em geral. 
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  Técnicas de Ascensão 
 
 
Capítulo 10 

 
Introdução 
 

O voo de planador, mantendo ou ganhando altitude em vez de planar 
lentamente para baixo, é a razão pela qual a maioria dos pilotos de 
planador alçam os céus. Depois de aprender a ficar no ar por duas ou 
mais horas a cada voo, o desejo de sair em um circuito de navegação 
muitas vezes tomas conta do piloto de planador. O objetivo é o mesmo 
em um voo de navegação ou local - usar as térmicas disponíveis com a 
maior eficiência possível. Isso envolve encontrar e permanecer dentro da 
parte mais forte da térmica. Este capítulo cobre as técnicas básicas para 
ganhar altitude. 

No início dos anos 20, os pilotos de planador descobriram a capacidade 
de permanecer no ar usando correntes de ar provocadas pelo vento 
defletido pela encosta de onde eles tinham sido lançados. Isso permitiu 
ficar algum tempo em altitude para explorar o ar. Logo depois, eles 
descobriram as térmicas nos vales adjacentes às colinas. Na década de 
1930, ondas de montanha, que ainda não tinham sido bem 
compreendidas pelos meteorologistas, foram descobertas, levando os 
pilotos a fazer os primeiros voos de alta altitude. As térmicas são a 
técnica mais comum usada para ganhar altitude durante o voo, uma vez 
que podem ocorrer em terreno plano e numa área montanhosa. 



Existem duas teorias favoritas sobre as características 
térmicas. A primeira é que as térmicas são correntes 
ascendentes contínuas como uma nuvem de fumaça de 
uma fogueira se levantando e, por vezes, se inclinando, 
dependendo das correntes de vento. Esta teoria exige que 
o piloto de planador localize a corrente térmica e estime a 
quantidade de inclinação causada pelos ventos que 
mudam a corrente ascendente em função do vento a partir 
da fonte de calor. Assim, como uma fogueira, os ventos 
podem tender a inclinar e oscilar em torno da origem mais 
quente. 

A outra teoria é de que as térmicas podem ser mais como 
bolha de água quente subindo em uma panela no fogão. Se 
você puder ficar na bolha, você pode subir. Se você sair 
fora da bolha, não há ganho de altitude mesmo debaixo de 
onde você estava subindo porque a térmica não é um fluxo 
vertical contínuo. O piloto de planador deve procurar a 
próxima bolha ascendente para obter ganho de altitude. 

No mundo prático, a natureza das térmicas é 
provavelmente uma mistura dessas teorias. O sol produz 
calor e, muitas vezes isso torna o aquecimento desigual na 
superfície da terra, então ocorrem ventos como forças 
naturais que trabalham para equalizar a atmosfera. 
Alguns desses ventos são correntes verticais. Nós as 
chamamos de ascendentes e descendentes. Ascendentes 
fornecem ganho de altitude e descentes fornecem perda de 
altitude. Como a atmosfera sempre busca igualdade, se 
houver uma ascendente, deve haver uma descendente ou 
um fluxo que substitua o ar ascendente. O objetivo dos 
pilotos em ascensão é maximizar o tempo nas ascendentes 
e minimizar seu tempo nas descendentes. 

Os modelos contemporâneos e a experiência parecem 
apoiar a teoria de que o centro de uma ascendente está 
rodeado de descendentes para fazer a compensação. A 
habilidade envolve ficar em contanto com a ascendente o 
máximo possível e saindo ou passando pela descendente 
tão rapidamente quanto possível. 

Como nota, os pilotos de planador referem-se a 
ascendentes como “lift”(sustentação). Isso não é a 
sustentação gerada pelas asas como discutido no Capítulo 
3, Aerodinâmica do Voo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O uso deste termo pode confundir novos pilotos, mas 
quando usado no contexto de ascendentes, a energia em 
uma coluna de ar ascendente é traduzida como 
sustentação. Este capítulo refere-se à sustentação como o 
ar em ascensão dentro de uma corrente ascendente e 
afundamento como o ar que desce em descendentes. 

Subindo em térmicas 
Localizando térmicas 

Ao localizar e utilizar térmicas para ganhar altitude, os 
pilotos de planador devem estar sempre cientes de 
qualquer indicador de sustentação nas proximidades. A 
ascensão bem-sucedida em uma térmica requer várias 
etapas: localizar a térmica, entrar na térmica, centralizar 
na térmica, e, finalmente, sair da térmica. Tenha em mente 
que cada térmica é única em termos de tamanho, forma e 
força. 

Nuvens cumulus 

De acordo com o último capítulo, se o ar estiver úmido o 
suficiente e térmicas subindo alto o suficiente, nuvens 
cumulus, ou Cu se formam. Pilotos de planador procuram 
Cu na sua fase de desenvolvimento, enquanto a nuvem 
ainda está sendo construída por uma térmica embaixo 
dela. A base do Cu deve ser nítida e bem definida. Nuvens 
que têm uma aparência difusa são provavelmente aquelas 
que foram ativas no passado e atualmente deverá ter 
pouca capacidade de ascensão a esquerda da figura ou 
descendente à medida que a nuvem se dissipa. [Figura 10-
1] 

Julgar quais nuvens têm a melhor chance de ter uma boa 
térmica requer prática. Em qualquer dia, a vida de um 
determinado Cu pode diferir dos dias anteriores, por isso 
torna-se importante observar o ciclo de vida do Cu em um 
determinado dia. Um bom Cu pode já estar se dissipando 
no momento em que é alcançado. Pilotos referem-se a tal 
Cu como rápido ou de ciclagem rápida, o que significa que 
o Cu se forma, amadurece e se dissipa em pouco tempo. A 
vida de um Cu frequentemente varia durante um  
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Figura 10-1. Fotografias de (A) cumulus maduro provavelmente produzindo boa subida e (B) cumulus dissipando. 



determinado dia também; um Cu de ciclagem rápida de 
início do dia muitas vezes se torna bem formado e mais 
vigoroso a medida em que o dia ocorre. 

Às vezes, um Cu cobre o céu o suficiente que ver o topo das 
nuvens fica difícil. Assim, os pilotos de planador devem 
aprender a ler as bases do Cu. Geralmente, uma área escura 
sob a base indica uma nuvem mais profunda e, portanto, 
uma maior probabilidade de uma térmica por baixo. Além 
disso, várias térmicas podem alimentar uma nuvem, e 
muitas vezes vale a pena o desvio para as áreas mais 
escuras sob a nuvem. Às vezes, de outro modo, uma base 
de nuvem plana sob um determinado Cu tem mechas ou 
tentáculos de nuvem penduradas, produzindo um sistema 
particularmente ativo na área. Mechas de nuvem 
penduradas abaixo da base de um Cu indica que o ar é mais 
úmido e, portanto, mais flutuante. Note a importância de 
distinguir as características sob um Cu que indicam 
potencial elevação por virga. Virga é a precipitação sob a 
forma de chuva, neve ou cristais de gelo, descendo da base 
da nuvem e que está evaporando antes de atingir o chão. 
Virga frequentemente sinaliza que o Cu antes amigável 
cresceu para o cumulus congestus ou trovoadas. [Figura 
10-2] 

Outro indicador de que uma área de Cu pode fornecer 
melhor ascensão é uma região côncava sob uma base de 
nuvem diferentemente de uma forma plana. Este indica ar 
especialmente quente e, portanto, mais flutuante, o que 
significa uma ascendente mais forte. Isso pode causar 
problemas para o piloto incauto, uma vez que a ascensão 
perto da base da nuvem, muitas vezes aumenta 
dramaticamente, por exemplo, de 400 a 1.000 pés por 
minuto (fpm). Ao tentar deixar uma ascensão forte em 
uma área côncava sob a nuvem, os pilotos podem estar 
subindo rapidamente com as nuvens ao redor - outra boa 
razão para respeitar as distâncias necessárias das nuvens. 
Ver título 14 do Código de Regulamentos Federais (14 
CFR) parte 91, seção 91.155, Mínimos Meteorológicos 
Básicos para VFR . 

Depois que uma térmica sobe saindo da superfície e 
alcançando o nível de condensação convectiva (CCL), uma 
nuvem começa a se formar. No começo, apenas alguns 
tufos se formarão. Então, a nuvem cresce numa forma de 
couve-flor. As mechas iniciais de Cu em um caso de céu 
azul (sem nuvens) indicam onde uma térmica ativa está 
começando para formar uma nuvem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao atravessar um buraco azul (uma região em qualquer 
lugar de alguns quilômetros a dezenas de quilômetros de 
céu livre de nuvens em um céu cheio de Cu), desviar para 
uma nuvem Cu em formação muitas vezes vale a pena. Em 
alguns dias, quando apenas algumas térmicas estão 
chegando ao CCL, as mechas iniciais podem ser o único 
indicador de nuvem ao redor. O truque é chegar na mecha 
nos seus primeiros momentos, para pegar a térmica por 
baixo.  

A falta de Cu não significa necessariamente falta de 
térmicas. Se o ar em altitude é frio o suficiente e a 
temperatura da superfície aquece suficientemente, 
térmicas se formam, com ou sem umidade suficiente para 
a formação do cumulus. Estas térmicas secas ou azuis 
como são chamadas, podem ser tão fortes quanto seus 
homólogos. Os pilotos de planador podem encontrar 
térmicas secas, sem marcadores de Cu, planando até 
tropeçar em uma térmica. Com alguma sorte, existem 
outros indicadores para as térmicas secas, tornando a 
busca menos aleatória. 

Outros indicadores de térmicas 

Um bom indicador de uma térmica é outro planador 
circulando. Frequentemente o brilho do sol nas asas é tudo 
o que pode ser visto, então encontrar outros planadores 
girando em uma térmica exige manter uma boa vigilância 
da área, o que os pilotos de planador deveriam estar 
fazendo de qualquer maneira. Pássaros circulando 
também são bons indicadores de atividade térmica. 
Térmicas tendem a transportar vários aerossóis, como 
poeira, por exemplo. Quando uma térmica sobe para uma 
inversão, ela perturba o ar estável acima e se espalha 
horizontalmente, depositando assim alguns dos aerossóis 
nesse nível. Dependendo do ângulo do sol e os óculos de sol 
do piloto, fragmentos de neblina podem indicar térmicas 
secas. Se o ar contém umidade suficiente, os fragmentos de 
neblina frequentemente se formam um pouco antes da 
primeira mecha de Cu. 

Em dias azuis, sem nuvens, planadores e outros 
indicadores não estão por perto para marcar as térmicas. 
Em tais casos, preste atenção para pistas no solo. 
Primeiro, pense nas experiências de voos anteriores. Vale 
a pena notar onde as térmicas foram sendo encontradas 
anteriormente, uma vez que certas áreas tendem a ser 
consistentes fontes térmicas.  

  

A B C 

Figura 10-2. Fotografias (A) cumulus congestus. B) cumulonimbus (Cb). e C) virga 



Lembre-se que o tempo é inconstante, então nunca é uma 
garantia de que exista uma térmica atualmente onde 
existia antes. Além disso, se uma térmica tiver se formado 
recentemente, leva tempo para o sol reaquecer a área antes 
da próxima térmica ser acionada. Os novos pilotos de 
planador devem perguntar aos pilotos locais sobre os 
melhores pontos - fazê-lo pode economizar o custo de um 
reboque. Pilotos de planador falam sobre  térmicas locais, 
que são simplesmente térmicas que parecem se formar 
sobre e no mesmo local ou na mesma área. 

Fique atento para outros indicadores também. Em climas 
mais secos, redemoinhos de poeira (dust devil) marcam 
térmicas que se ativam no solo. Em terrenos montanhosos, 
procure por encostas viradas para o sol. A menos que o sol 
esteja diretamente acima, o aquecimento de uma encosta 
virada para o sol é mais intenso do que aquele sobre o 
terreno plano adjacente porque a radiação do sol atinge a 
inclinação em ângulos mais diretos. [Figura 10-3] Além 
disso, o ar mais frio geralmente fica em áreas mais baixas 
durante a noite, levando mais tempo para aquecer durante 
a manhã. O terreno ou superfície mais escura se aquece 
mais rápido que um campo coberto de grama. Enormes 
estacionamentos de asfalto preto podem produzir fortes 
térmicas. Um grande campo de terra preta pode ser uma 
boa fonte térmica onde o piloto pode encontrar as vezes 
uma pluma muito estreita de ar em ascensão. Finalmente, 
as encostas tendem a ser mais secas do que as planícies 
vizinhas, e tendem a aquecer melhor. Considerando a 
escolha, geralmente vale a pena olhar primeiro para as 
colinas na busca de térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-3. Raios solares estão concentrados em uma área 
menor em uma encosta do que em terreno plano adjacente. 

Seja em um terreno plano ou montanhoso, alguns 
especialistas sugerem fazer um passeio mental pela 
paisagem para olhar por térmicas. Imagine passear pelo 
solo onde áreas mais quentes seriam encontradas. Por 
exemplo, ande da sombra para um campo aberto, onde o 
ar de repente se aquece. Uma cidade cercada por campos 
verdes é susceptível de aquecer mais do que a terra 
circundante. Da mesma forma, um campo de colheita 
amarelada parece mais quente do que um campo úmido 
adjacente com exuberante vegetação verde. Áreas úmidas 
tendem a usar a radiação do sol para evaporar a umidade 
ao invés de aquecer o solo. Assim, um campo com 
afloramento rochoso pode produzir melhores térmicas. 
Afloramentos rochosos ao longo de um declive nevado 

aquecem muito mais eficientemente do que os campos de 
neve circundantes. Embora essa técnica funcione melhor 
quando em altitudes mais baixas, também pode ser de uso 
em altitudes mais elevadas no sentido de evitar áreas com 
boa aparência, como um vale com muitos lagos. 

Vento 

O vento tem influências importantes não só na estrutura 
térmica, mas na localização térmica também. Ventos 
fortes na superfície e no alto muitas vezes quebram as 
térmicas, tornando-as turbulentas e de difícil ou 
impossível de se trabalhar nelas. Um forte cisalhamento 
pode quebrar as térmicas e efetivamente cortar sua altura, 
embora a sondagem local indique que as térmicas devem 
se estender até níveis mais altos. Por outro lado, como 
discutido no Capítulo 9, Meteorologia para Planadores, 
ventos moderadamente fortes sem muito cisalhamento às 
vezes organizam as térmicas em longas ruas, uma boa 
visão quando se está ao longo de um curso de navegação. 
[Figura 10-4] 

 
Figura 10-4. Fotografia de ruas de nuvens 

Em condições de vento mais suaves, a consideração da 
deriva térmica ainda é importante, e os padrões de 
pesquisa devem se tornar "inclinados". Por exemplo, em 
céus cheios de Cu, pilotos de planadores para encontrar 
uma térmica precisam procurar contra o vento a partir da 
nuvem. Quão longe contra o vento, depende da força do 
vento, a força térmica típica nesse dia, e a distância abaixo 
da base da nuvem (quanto mais baixo o planador, mais 
contra o vento os planadores precisam estar). A tarefa 
pode ser um desafio quando você adiciona a isso o fato de 
que a velocidade do vento nem sempre aumenta a uma 
razão constante com a altura, e/ou a possibilidade de que 
a direção do vento também mude drasticamente com a 
altura. 

A direção e velocidade do vento na base da nuvem pode ser 
estimada observando as sombras das nuvens no solo. As 
numerosas variáveis às vezes dificultam a estimativa onde 
uma térmica deveria estar. Preste atenção para onde as 
térmicas parecem estar localizadas em relação às nuvens 
em um determinado dia, e use isso como critério de 
pesquisa para outras nuvens nesse dia. Em se 
aproximando Cu do lado do vento, espere um 
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Área pequena — aquecimento forte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande área — aquecimento mais fraco 



afundamento pesado perto da nuvem. Vá para a parte 
mais escura e melhor definida da base da nuvem e, em 
seguida, continue diretamente com o vento. Dependendo 
da distância abaixo da base da nuvem, apenas sobre o 
tempo em que está passando na direção do vento da 
nuvem, voe diretamente para a térmica que está formando 
a nuvem. Caso se aproximando da nuvem a partir de um 
vento cruzado (por exemplo, indo para o norte com ventos 
de oeste), tente estimar a localização da térmica por outros 
indícios encontrados naquele dia. Se apenas um 
afundamento reduzido for encontrado, pode haver uma 
térmica por perto, uma perna curta contra o vento ou a 
favor do vento pode ajudar a localizar a térmica. 

As térmicas também flutuam com o vento nos dias azuis, 
e são necessárias técnicas para localizar as térmicas usando 
marcadores em voo ou baseados em terra. Por exemplo, se 
indo em direção a um planador circulando, mas mil pés 
mais baixo, estime o quanto a térmica é inclinada pelo 
vento e dirija-se para o local mais provável contra o vento 
de onde o planador está circulando. [Figura 10-5] Quando 
necessitando de uma térmica, os pilotos podem considerar 
fazer a pesquisa em uma linha a favor do vento ou contra 
o vento em relação ao través do planador que está 
circulando. Isso pode ou não funcionar; se a térmica é uma 
bolha em vez de uma coluna, o piloto pode estar abaixo da 
bolha. Por isso é fácil desperdiçar altura enquanto se 
procura um ponto estando numa descendente, do que sair 
e procurar por uma nova térmica. Lembre-se de que um 
ponto que está produzindo uma térmica provavelmente 
será a favor do vento do seu local típico em um dia de 
vento. Apenas a prática e experiência permitem que os 
pilotos de planador encontrem sempre boas térmicas. 

O ar frio e estável também pode flutuar com o vento. Evite 
áreas a favor de um vento estável conhecido, como grandes 
lagos ou grandes regiões irrigadas. Em um dia com Cu, 
áreas estáveis podem ser indicadas por um grande buraco 
azul em um céu cheio de Cu. E se a área for muito grande, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um desvio na direção do vento pode ser um bom recurso a 
ser utilizado. [Figura 10-6] 

Olhando o todo 

Quando o céu está cheio de Cu, ocasionalmente planadores 
estão marcando térmicas, e os redemoinhos de poeira se 
movem pela paisagem, então o céu se torna um céu para 
piloto de planador. Se planando na parte superior da faixa 

de altura, é melhor se concentrar no Cu e fazer as escolhas 
baseadas nas melhores nuvens. Às vezes altitudes mais 
baixas fazem com que os pilotos de planadores fiquem fora 
de sincronia com a nuvem. Nesta circunstância, use o Cu 
para encontrar áreas que geralmente parecem ser ativas, 
mas depois comece a se concentrar mais em indicadores 
baseados no solo, como redemoinhos, uma encosta com sol 
sobre ela, ou um pássaro circulando. Quando estiver baixo, 
aceite térmicas mais fracas. Muitas vezes, os ciclos 
térmicos voltam a ocorrer e o trabalho árduo é 
recompensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-6. Buraco azul em um campo de cumulus a favor 
do vento de um lago 

Ao procurar por térmicas, use a melhor velocidade para 
voar, isto é, melhor velocidade L/D mais correções para 
descendentes e qualquer vento. Esta técnica permite que 
os pilotos de planadores cubram a maior parte do terreno 
com uma altitude disponível. Veja o Capítulo 3, 
Aerodinâmica do Voo, para rever o deslocamento da polar 
para ventos e descendentes. 
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Figura 10-5. Inclinação térmica no cisalhamento onde (A) não muda com a altura, e em (B) aumenta com a altura. 



Entrando em uma térmica 

Uma vez que uma térmica tenha sido localizada, entre nela 
imediatamente para não a perder. O primeiro indicador de 
uma térmica próxima é muitas vezes, curiosamente, um 
aumento na razão de afundamento. Em seguida, uma 
força G positiva é sentida, que pode ser sutil ou óbvia, 
dependendo da força da térmica. A sensação de pressão 
vinda do assento é a mais rápida, e é muito mais rápida do 
que qualquer variômetro, que tem um pequeno atraso. A 
velocidade deveria ter sido aumentada no afundamento 
adjacente à térmica; à medida que a força G positiva 
aumenta, reduza a velocidade para entre a L/D e o 
afundamento mínimo. Note a tendência do ponteiro do 
variômetro (deve ser uma ascendente) ou o variômetro de 
áudio indo do zumbido para um bip. Na hora certa, 
antecipando-se a térmica, comece a curvar. E se tudo 
correu perfeitamente, o planador vai girar em uma curva 
coordenada, numa inclinação correta, velocidade certa e 
estará perfeitamente centrado. Na realidade, raramente 
funciona tão bem. 

Antes de prosseguir, que passo vital foi deixado de fora do 
cenário? CLAREIE A ÁREA ANTES DE CURVAR! O 
variômetro é hipnótico ao entrar na térmica, 
especialmente a baixas altitudes. É exatamente aí que os 
pilotos se esquecem daquilo que é o primeiro passo básico 
antes de qualquer curva - olhar em volta primeiro. Um 
variômetro de áudio ajuda a evitar isso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-7. Efeito do planador sendo inclinado por conta 
própria quando encontrando térmicas. 

Para ajudar a decidir o caminho a seguir, determine qual 
asa tende a ser levantada. Por exemplo, ao entrar na 
térmica e o planador é gentilmente inclinado para a 
direita, CLAREIE À ESQUERDA, então curve à 
esquerda. Um planador por si só tende a voar para longe 
das térmicas. [Figura 10-7] Quando o planador voa para a 
primeira térmica, mas ligeiramente fora do seu centro, a 

subida mais forte no centro da térmica inclina o planador 
à direita, para longe da térmica. Em seguida, ele encontra 
a próxima térmica com a asa direita na direção do centro 
e é afastado da térmica para a esquerda, e assim em diante. 
Evite deixar as térmicas conduzirem o planador, mesmo 
que levemente. Às vezes, a inclinação induzida pelo calor 
é sutil, portanto, seja suave nos controles e sensitivo na 
atividade aérea. Outras vezes, não há indicação em uma 
asa ou outra. Nesse caso, adivinhe, CLAREIE e, em 
seguida, curve. Como nota, novos pilotos de planador 
muitas vezes adquirem o hábito de curvar na direção 
favorita, chegando ao extremo de não ser capaz de voar em 
círculos razoáveis na outra direção. Se isso acontecer, faça 
um esforço para girar a térmica na outra direção pela 
metade do tempo, sendo importante ser proficiente em 
qualquer direção, especialmente quando se gira térmica 
com outros tráfegos. 

Quando um planador encontra uma térmica de um lado, 
alguns planadores tendem a derrapar lateralmente como 
indicado pelo barbante. O piloto deve trazer a asa de que 
subiu para baixo, não apenas para nivelar as asas, mas 
para começar a curvar para o lado das colunas térmicas. 
Nestes casos, o piloto em ascensão deve curvar para o lado 
da ponta do barbante para procurar a térmica. 

Dentro de uma térmica 

Ângulo de inclinação  

A melhor subida é obtida quando o ângulo de inclinação e 
a velocidade apropriadas são usadas depois de entrar em 
uma térmica. O ângulo de inclinação mais superficial 
possível e na velocidade de afundamento mínimo é o ideal. 
O tamanho da térmica e a turbulência associada 
geralmente não permitem isso. Térmicas de tamanho 
grande, suaves e bem-comportadas podem ser a exceção 
em algumas partes do país. Considere primeiro o ângulo de 
inclinação. A razão de afundamento do planador aumenta 
à medida que o ângulo de inclinação aumenta. No entanto, 
a razão de afundamento começa a aumentar mais 
rapidamente além de um ângulo de cerca de 45°. Assim, 
40° em comparação com um ângulo de inclinação de 30° 
pode ser mais benéfico em relação ao ganho alcançado ao 
circular mais perto do centro da térmica onde a sua força 
é maior. Como tudo o mais, isso requer prática, e o exato 
ângulo de inclinação utilizado depende do tipo da térmica, 
ou mesmo de uma térmica em um determinado dia. 
Normalmente não é necessário que os ângulos de 
inclinação excedam 50°, mas exceções sempre existem. 
Pode ser necessário, por exemplo, usar inclinações de 60° 
para ficar no melhor ponto da térmica. Térmicas tendem a 
ser menores em níveis mais baixos e expandir em tamanho 
à medida que sobem mais. Portanto, uma inclinação mais 
íngreme será necessária em altitudes mais baixas e ângulos 
mais baixos muitas vezes podem ser usados em altitudes 
maiores. Permaneça flexível com as técnicas ao longo do 
voo.  



Velocidade 

Se a turbulência é leve e a térmica está bem formada, use 
a velocidade mínima de afundamento para um dado 
ângulo de inclinação. Isto deveria otimizar a subida, 
porque a razão de afundamento do planador é mais baixa, 
e o raio de curva é menor. Como exemplo, para um ângulo 
de inclinação de 30°, deixando a velocidade aumentar de 
45 para 50 nós aumenta o diâmetro do círculo em cerca de 
100 pés. Em alguns casos, isso pode fazer a diferença entre 
subir ou não. Alguns planadores podem voar com 
segurança vários nós abaixo da velocidade mínima de 
afundamento. Mesmo que o raio da curva seja menor, o 
aumento da razão de afundamento pode ser compensado 
pelo ganho alcançado por estar mais perto do centro da 
térmica onde ela é mais forte. 

Existem duas outras razões para evitar as velocidades 
muito lentas: o risco de um estol e a falta de 
controlabilidade. 

As distrações enquanto girando numa térmica podem 
aumentar o risco de estol inadvertido e incluem, mas não 
estão limitados a: estudar a nuvem acima ou o solo abaixo 
(para a deriva do vento), rapidamente mudando os 
ângulos de inclinação sem permanecer coordenado 
enquanto curva, turbulência térmica ou outros planadores 
na térmica. A recuperação do estol deve ser de natureza 
secundária, de modo que, se os sinais de um estol iminente 
aparecem enquanto se gira uma térmica, a recuperação é 
instintiva. Dependendo das características particulares de 
estol do planador ou em térmicas turbulentas, uma 
entrada em parafuso é sempre possível. Os pilotos devem 
monitorar cuidadosamente a velocidade em altitudes mais 
baixas. Independentemente da altitude, quando em uma 
térmica com outros planadores abaixo, manter uma maior 
consciência da velocidade de controle e evitar qualquer 
cenário de estol / parafuso. Controlabilidade é questão de 
segundos, embora relacionado, deve-se usar uma 
velocidade na térmica maior do que a velocidade da razão 
mínima de afundamento. O ângulo de inclinação pode 
justificar a baixa velocidade, mas a turbulência na térmica 
pode dificultar ou impossibilitar a manutenção de uma 
resposta rápida desejada, especialmente no controle de 
ailerons, a fim de permanecer adequadamente melhor 
posicionado na térmica. Usando uma velocidade suficiente 
garante que o piloto, e não a turbulência térmica, está 
controlando o planador. 

As opiniões dos pilotos de planador diferem em relação a 
quanto tempo esperar depois de encontrar a térmica e 
começar a curvar na mesma. Alguns pilotos advogam voar 
em linha reta até atingir o pico. Então, eles começam a 
girar, esperançosamente de volta para uma ascensão mais 
forte. É imperativo não esperar muito tempo após a 
primeira indicação de que a térmica está diminuindo para 
iniciar essa manobra. Outros pilotos são favoráveis a 
curvar para a térmica antes de alcançar o pico, evitando 
assim a possibilidade de perder a térmica por esperar 
muito tempo. Entrando na térmica muito rapidamente faz 
com que o planador voe de volta para a área de 
afundamento. Não há um caminho certo; a escolha 
depende da preferência pessoal e as condições em um 

determinado dia. Conhecimento é tudo, e a prática é 
fundamental para desenvolver um bom conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10-8. Correção da centralização térmica com curva 
de 270°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10-9. Possível perda da térmica enquanto 
tentando reverter o lado da curva. 
 

 

  



Centrando 

Geralmente ao entrar em uma térmica, o planador está em 
elevação numa parte do círculo e afundando na outra 
parte. É raro entrar em uma térmica e imediatamente 
estar perfeitamente centrada. O objetivo de centralizar a 
térmica é determinar onde a melhor elevação está e mover 
o planador para uma subida mais consistente. Uma técnica 
de centralização é conhecida como a correção de 270°. 
[Figura 10-8] Neste caso, o piloto gira em uma térmica e 
quase imediatamente encontra um afundamento, que é 
uma indicação de que curvou para o lado errado. Complete 
uma volta de 270 °, voe na reta por alguns segundos, e se 
a térmica for encontrada novamente, volte a girar na 
mesma direção. Evite inverter a direção do giro. A 
distância percorrida ao inverter as curvas é maior que 
parece e possivelmente pode levar completamente para 
longe da térmica. [Figura 10-9] 

Frequentemente, existe uma ascensão mais forte em um 
lado da térmica do que do outro, ou talvez a térmica seja 
pequena o suficiente para subir de um lado e afundar no 
outro, impedindo assim um ganho de altura. Existem 
várias técnicas e variações para centralização. Um método 
envolve prestar muita atenção aonde a térmica é mais 
forte; por exemplo, em direção ao nordeste ou em direção 
a algum recurso no solo. Para ajudar a julgar isso, observe 
o que está sob a asa mais alta quando na melhor ascensão. 
Na próxima curva, ajuste o círculo aumentando ou 
diminuindo a curva em direção à parte mais forte da 
ascensão. Antecipar as coisas e começar a curvar cerca de 
30° antes de realmente se dirigir em direção à parte mais 
forte. Isso permite reverter para a parte mais forte da 
térmica, em vez de voar através da corrente ascendente 
mais forte e novamente se afastar do centro da térmica. 
Rajadas dentro da térmica podem causar variações de 
velocidade; portanto, evite "perseguir o indicador de 
velocidade". Prestar atenção à atitude do nariz ajuda os 
pilotos a manterem foco fora da nacele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10-11. Outras correções de centralização. 

Quanto tempo um planador permanece aumentando ou 
diminuindo o círculo depende do tamanho da térmica. 
[Figura 10-10] Outras variações incluem o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-10. Centrando, deslocando o círculo, 
curvando para uma elevação mais forte. 

1. Alivie a curva ligeiramente (considere 5° ou 10°) 
quando encontrando o lado mais fraco; quando 
encontrar o lado mais forte novamente (sinta o G 
positivo, o variômetro balança para cima, o 
variômetro de áudio começa a apitar) retorne para 
o ângulo de inclinação original. Se aliviar a curva 
demais, é possível voar para longe da térmica. 

  

1 

3 

2 

Onda de subida sentidai aqui 

Indicação de variômetro baixo aguarde 60° 
 
Não superficial demais 

Superficial, depois aumenta 

Menor indicação variômetro 

Lago 

Círculo do deslocamento 
para o lago 

Térmica mais forte quando a asa mais elevada aponta para o 
Lago 



2. Siga reto ou alivie a curva por alguns segundos 60° 
depois de encontrar as partes mais fracas ou o pior 
afundamento indicado pelo variômetro. Isso 
permite que o atraso do variômetro desde o pior 
afundamento real tenha ocorrido alguns segundos 
antes do indicado. Retomar o ângulo de inclinação 
original. 

3. Siga reto ou alivie a curva por alguns segundos 
quando sentir um aumento da pressão sob o 
assento. Então, retomar a inclinação original. 
Verifique no variômetro a tendência (ponteiro ou 
áudio). 

Para os novos pilotos de planadores, é melhor se tornar 
proficiente usando primeiro um dos métodos acima e 
depois experimentar outros. Como uma nota adicional, as 
térmicas frequentemente se desviam marcadamente a 
partir do modelo conceitual de gradientes concêntricos de 
ascensão, aumentando uniformemente em direção ao 
centro. Por exemplo, às vezes se sente como se dois (ou 
mais) centros termais próximos existam, dificultando a 
centralização. Os pilotos de planador devem estar atentos 
para fazer ajustes constantemente e recentrar a térmica 
para manter a melhor subida. 

Além de ajudar os pilotos a localizar a térmica, outros 
planadores podem ajudar os pilotos a marcam uma 
térmica também. Se um planador próximo parece estar 
subindo melhor, ajuste a curva para voar dentro do mesmo 
círculo. Da mesma forma, se um pássaro está subindo por 
perto, geralmente vale a pena voltar-se para o pássaro 
subindo. Junto com a emoção de estar subindo com um 
pássaro, geralmente leva a uma melhor subida. 

Prevenção de Colisão 

A prevenção de colisão é de importância primordial 
quando se misturando com outros planadores. A primeira 
regra exige que todos os planadores em uma térmica em 
particular circulem na mesma direção. O primeiro 
planador em uma térmica estabelece a direção da curva e 
todos os outros planadores que se juntarem à térmica 
devem girar na mesma direção. Idealmente, dois 
planadores em uma térmica na mesma altura ou quase isso 
devem se posicionar do outro lado do círculo para que 
possam manter o melhor contato visual. [Figura 10-12] Ao 
entrar em uma térmica, esforce-se para fazê-lo de uma 
maneira que não interfira com os planadores que já estão 
na térmica e, acima tudo, de uma maneira que não cause 
perigo a outros planadores. Um exemplo de uma entrada 
perigosa é puxar para perder o excesso de velocidade no 
meio de uma térmica com muitos planadores. A técnica 
muito mais segura é perder velocidade antes de atingir a 
térmica e se juntando a mesma a uma velocidade "normal" 
para térmicas. Evitar colisões não é estar na eficiência 
aerodinâmica ideal, mas sim a prioridade ao girar térmicas 
com outros planadores. Anunciando para os outros 
planadores no rádio que você está entrando na térmica 
ajuda a evitar colisões. [Fig. 10-12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-12. Posicionamento correto com dois planadores na 
mesma altitude. Os números representam a posição de cada 
planador naquele momento. 

Diferentes tipos de planadores na mesma térmica podem 
ter diferentes velocidades mínimas de afundamento, e 
pode ser difícil permanecer diretamente em frente a outro 
planador em uma térmica. Evite uma situação em que o 
outro planador não possa ser visto ou o outro planador não 
possa te ver. A comunicação via rádio é útil. Falar muito 
congestiona a frequência e pode tornar impossível para um 
piloto transmitir uma mensagem importante. Não voe 
diretamente acima ou abaixo de outro planador em uma 
térmica com diferentes desempenhos, porque mesmo 
pequenas alterações na velocidade podem levar a 
mudanças de altitude maiores do que as esperadas. E se a 
visão de outro planador é perdida em uma térmica e a 
posição não puder ser estabelecida através de uma 
chamada de rádio, deixe a térmica. Depois de 10 ou 20 
segundos, volte para se juntar à térmica, 
esperançosamente com melhor posicionamento no tráfego. 
Evitar uma colisão em voo não pode ser enfatizado o 
suficiente quando a térmica é uma prioridade!  
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Às vezes pode-se sobreviver a uma colisão em voo, mas 
somente com muita sorte. Práticas de voo inseguras em 
térmicas colocam em risco a todos. [Figura 10-13]  

Saindo da térmica 

Deixar uma térmica adequadamente também pode 
economizar alguma altitude. Enquanto circulando, 
observe os 360° do céu a cada curva na térmica. Isso 
permite que o piloto verifique continuamente se há outro 
tráfego na proximidade. Em segundo lugar, ajuda o piloto 
a analisar o céu em todas as direções e decidir para onde ir 
para a próxima subida. É melhor decidir para onde ir na 
sequência ainda em uma térmica, em vez de perder 
altitude numa descendente depois de sair de uma térmica. 
Exatamente quando sair depende das metas para a subida. 
Se o desejo é maximizar a altitude por um longo planeio 
ou sair quando a ascendente enfraquecer a fim de 
maximizar o tempo em um voo de navegação. Em ambos 
os casos, deve-se estar pronto para aumentar a velocidade 
para penetrar numa descendente muitas vezes encontrada 
na borda da térmica, e deixar a térmica de uma maneira 
que não impeça ou ponha em perigo outros planadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-13. Ao entrar na térmica, evite voar no ponto cego 
de outro planador, ou diretamente acima ou abaixo deste. 

Térmicas atípicas 

Exceções para térmicas normais ou típicas são numerosas. 
Por exemplo, em vez de afundar mais forte na borda de 
uma térmica, uma subida fraca, por vezes, continua por 
uma boa distância depois de deixar uma térmica. Os 
pilotos de planador devem ser rápidos para se adaptar a 
qualquer coisa que o ar tenha para oferecer no momento. 
A mecânica de simplesmente voar o planador torna-se uma 
segunda natureza com a prática, assim como as técnicas de 
subir em térmicas. Espere pousar cedo porque uma 
térmica não surgiu naquela ocasião - faz parte da curva de 
aprendizado. 

Se houver suspeita de ondas térmicas, suba em térmicas 
nas proximidades da base da nuvem, em seguida, siga em 
direção contrária ao vento do Cu. Muitas vezes, apenas 
uma térmica muito fraca, apenas o suficiente para subir, é 
encontrada no ar suave do vento contrário da nuvem. 
Uma vez acima da base da nuvem e contra o vento do Cu, 
razões de subida de algumas centenas de fpm podem ser 
encontradas. As subidas podem ser feitas voando para 

frente e para trás contra o vento de um determinado Cu, 
ou voando ao longo das ruas de nuvem se elas existirem. 
Se não houver nuvens, mas houver suspeitas de ondas, 
subir até o topo da térmica e penetrar contra o vento em 
busca de uma subida suave e fraca. Sem pistas visuais, 
ondas térmicas são mais difíceis de se trabalhar. Ondas 
térmicas são mais frequentemente encontradas por acaso 
como uma surpresa agradável. 

Subindo nas encostas e cumes 

Subir numa rampa eficiente (também chamada de 
cordilheira ou encosta) é bastante fácil; basta voar na 
corrente de ar ao longo do lado contra o vento da encosta. 
Embora a aparência possa parecer simples, é muito 
complicado e pode ser muito perigoso para o piloto de 
planador não treinado. Subir próximo as encostas também 
podem ser muito exigentes para o planador e o piloto. 
Mesmo que seja fácil de voar, existem muitas situações em 
que um piloto de planador pode estar exposto a perigos se 
o treinamento adequado não tiver sido recebido. Um 
planejamento completo sobre a rota precisa ser realizado. 
Esse planejamento também inclui a seleção da cordilheira 
com base nos ventos atuais. A distância horizontal da 
encosta varia com a altura acima da crista, já que a melhor 
zona de sustentação ou zonas ideais de elevação (OLZ) 
inclina-se contra o vento com altura acima da encosta. 
Essas zonas, ou OLZ, variam, mas geralmente são 
ligeiramente fora do topo da crista, com um ligeiro ângulo 
na direção do vento predominante. A parte inferior da 
OLZ pode estar um pouco abaixo da linha superior em 
condições normais. Estas OLZ variam com o tamanho e a 
composição do terreno da encosta. [Figura 10-14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-14. Zona elevação ideal de uma encosta 

Ventos de superfície de 15 a 20 Nós perpendiculares a 
encosta são ideais. Fluxo de vento dentro de 45° da 
perpendicular com a linha também fornece elevação 
adequada. Ventos com menos de 10 Nós também tem 
produzido uma subida adequada na crista dependendo do 
terreno, mas com 10 nós de vento ou menos, os pilotos 
devem evitar voar baixo sobre qualquer encosta devido à 
possibilidade de encontrar descendentes. Pilotos locais 
sabem sobre estas condições e a   
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Figura 10-15. Fluxo de vento na encosta 

necessidade de um bom planejamento antes do voo e o 
treinamento necessário. [Figura 10-15] 

• Fluxo de ar espelha uma forma de colina ou crista. 
Imagine um fluxo de água ao redor da encosta em 
vez de ar. No entanto, o ar é mais fino e pode ser 
comprimido como em um “efeito venturi” e pode 
ser "espremido" e acelerado, especialmente ao longo 
do cume. [Figura 10-16] 

• Encostas que têm um perfil irregular são perigosos. 
Quanto mais complicada é a encosta, mais errático 
o fluxo de ar pode se tornar. [Figura 10-17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armadilhas 

Mesmo que a ideia seja simples, existem armadilhas tanto 
para novos como para experientes pilotos de planador. 
Obtenha uma instrução ao voar pela primeira vez sobre 
cume / declive. Evite aproximar-se do lado do vento 
perpendicular ao cume. Em vez disso, aproxime-se do 
cume em um ângulo de 45°, de modo que uma saída rápida 
para longe da cordilheira seja possível caso uma subida 
não tenha sido conseguida. 

NOTA: Ao aproximar-se do cume contra o vento, 
aproxime-se do cume em uma diagonal. Se uma grande 
descendente for encontrada, este método permite um 
rápido desvio do cume. [Figura 10-18]  

Vento 
     Ascensão  

Planador gira longe da 
encosta ao girar ao redor 

Vento mais fraco perto da terra 



Ao voar ao longo da encosta, um ângulo de 
caranguejamento será necessário para evitar a deriva 
muito perto do cume ou, se planando acima do cume, para 
evitar a derrapagem por cima de uma descendente. A 
descendente térmica pode virar o planador de cabeça para 
baixo, um fenômeno conhecido como upset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-16. Fluxo de ar reflete a forma de uma colina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-17. Terrenos irregulares são perigosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10-18. A favor do vento, aborde a encosta na 
diagonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-19. O afundamento térmico pode rolar a 
aeronave em direção à montanha. 

Ao voar ao longo da encosta, um ângulo de 
caranguejamento será necessário para evitar a deriva 
muito perto da encosta ou, se planando acima do cume, 
para evitar a derrapagem por cima de uma descendente. A 
descendente térmica pode virar o planador de cabeça para 
baixo, um fenômeno conhecido como upset. Uma térmica 
pode aparecer em qualquer lugar. Quando aparece do lado 
oposto a encosta, tem uma forte energia. Ao voar em 
condições fortes (ventos e térmicas), voar com velocidade 
extra para ter um controle positivo do planador. NÃO voe 
na crista da cordilheira ou abaixo do cume no lado do 
vento. [Figura 10-19] 

Para o novo piloto de planador, caranguejar ao longo da 
crista pode ser uma sensação estranha, e é fácil tornar-se 
descoordenado enquanto tenta apontar o nariz ao longo da 
encosta. Isso é duplamente ineficiente e perigoso, já que 
leva a uma derrapagem na direção da encosta. [Figura 10-
20] 

Em teoria, para obter a melhor subida, é melhor voar na 
velocidade mínima de afundamento. No entanto, voando 
lentamente pode ser imprudente por dois motivos. 
Primeiro, a velocidade mínima de afundamento é 
relativamente perto da velocidade de estol e voando perto 
da velocidade de estol e perto do terreno tem perigos 
óbvios. Em segundo lugar, manobrabilidade na mínima 
velocidade de afundamento pode ser inadequada para um 
controle adequado próximo ao terreno, especialmente se o 
vento é forte e / ou térmicas estão presentes. Ao planar na 
altura do cume ou abaixo dele, voe mais rápido que a 
velocidade mínima de afundamento - o quanto mais rápido 
depende do planador, terreno e da turbulência. Quando o 
planador estiver a pelo menos várias centenas de pés acima 
do cume e mudando para ir contra o vento e para longe na 
melhor zona de elevação, reduza a velocidade. Em caso de 
dúvida, voe mais rápido. 

NOTA: Ao voar perto da encosta, use velocidade extra 
para sua segurança - velocidade extra dá ao piloto um 
controle mais positivo dos comandos e também permite 
que o planador voe através de áreas de descendentes   



Figura 10-20. Voar com vento aumenta o raio de curva sobre o solo, assim, aproxime-se da encosta em um ângulo pequeno. 

rapidamente. Assegure-se de que os cintos  estejam 
apertados. [Figura 10-21] 

Procedimentos para um voo seguro 

O voo sobre cumes vem com vários procedimentos para 
permitir que o voo ocorra de forma segura e que permita 
que vários planadores voem na mesma área 
simultaneamente. As regras estão explicadas nos 
parágrafos seguintes e ilustrados na Figura 10-22. 

Faça todas as curvas longe da encosta. [Figura 10-22A] 
Uma curva em direção a encosta é perigosa, mesmo se 
planando aparentemente bem longe da mesma. A 
velocidade no solo quando a favor do vento é uma parte da 
curva onde é difícil de se julgar corretamente, e uma 
colisão com a encosta é uma séria ameaça. Mesmo se acima 
do cume, é fácil de se terminar a curva a favor do vento, 
que pode levar o planador para a crista do cume; isso 
coloca o planador numa condição de grande afundamento. 

Não voe diretamente acima ou abaixo de outro planador. 
[Figura 10-22B] Planadores espaçados na vertical estão 
nos pontos cegos um do outro. Uma ligeira mudança na 
razão de subida entre os planadores pode levar a uma 
colisão. 

Passe outro planador pelo lado da encosta, antecipando 
que o outro piloto fará uma curva para longe da mesma. 
[Figura 10-22 C] Às vezes, o planador a ser passado está 
tão perto da encosta que não há espaço suficiente para 
passar entre o planador e a encosta. Nesse caso, volte e vá 
em outra direção (longe da encosta) se o tráfego permitir 
ou voe contra o vento a partir da encosta e junte-se à 
subida se o tráfego permitir. Se estiver usando um rádio, 
tente entrar em contato com o planador pela matrícula e, 
em seguida, coordene a passagem. Quando planando fora 
dos Estados Unidos, esteja ciente de que essa regra pode 
ser diferente. 

O planador com seu lado direito para a encosta tem o 
direito de passagem. [Figura 10-22D] Título 14 do Código 
de Regulamentos Federais (14 CFR) requer que ambas as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aeronaves se aproximem de frente para dar passagem pela 
direita. Um planador com a encosta à direita pode não ter 
espaço para se mover nessa direção.  

O planador com seu lado esquerdo para a encosta deve 
ceder. Além disso, quando ultrapassando um planador 
mais lento ao longo da encosta, sempre passe no lado da 
encosta. Se o planador que estiver ultrapassando 
encontrar descendentes, turbulência, etc., deve manobrar 
para longe da encosta. Isto é aceitável. Quando estiver 
pilotando o planador com o lado direito para a encosta, 
certifique-se de que o planador que se aproxima vê você e 
está dando preferência com tempo suficiente. Em geral, 
planadores se aproximando de frente são difíceis de se ver; 
portanto, uma vigilância extra é necessária para evitar 
colisões enquanto voando na encosta. Recomenda-se a 
utilização de rádio durante o voo em cordilheiras. Os 
pilotos devem estar familiarizados com a 14 CFR parte 91, 
seção 91.113, regras de direito de passagem: Exceto 
operações na água, e seção 91.111, Operação perto de 
outras aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-21. Ao voar perto de uma encosta, utilize uma 
velocidade adicional para ter mais controle e passar 
rapidamente através das áreas de afundamento. 
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Cavidades e Picos 

Se o vento estiver inclinado em relação a encosta, 
cavidades ou picos (por exemplo, formações rochosas 
rebaixadas ou protuberantes) que se estendem na encosta 
principal pode criar melhor ascensão no lado contra o 
vento e afundar no lado do vento. Se na, ou perto da altura 
do cume, pode ser necessário desviar em torno de um pico 
para evitar afundar, em seguida, voltar para a cavidade 
para aproveitar melhor a ascendente. Depois de passar tal 
pico, não faça curvas abruptas para o lado da encosta. 
Sempre considere o que o fluxo de tráfego em geral está 
fazendo. Se voando centenas de metros acima de um pico, 
pode ser possível voar sobre ele e aumentar a velocidade 
em qualquer descendente. Isso requer cautela, pois uma 
térmica numa cavidade com vento contrário, ou mesmo 
um aumento imperceptível do vento, pode causar mais do 
que um afundamento esperado no lado do vento. Sempre 
tenha uma rota de fuga ou, em caso de dúvida, desvie 
dando a volta. [Figura 10-23] 

Ascensão na encosta 

Não é incomum que existam térmicas com orográficas nas 
cordilheiras. Na verdade, a subida nas cordilheiras podem 
ser usadas como um “salvamento” quando as térmicas 
temporariamente desaparecem. Trabalhar com térmicas 
nas áreas de encosta requer técnicas especiais. Quando 
uma térmica é encontrada ao longo da encosta, uma série 
de curvas em S podem ser feitas para o lado do vento. Volte 
para a térmica depois de cada curva se necessário e, claro, 
nunca continuar a curva ao ponto de que 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-22 Regras para voar sobre o cume 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-23. Evite afundar no lado a favor do vento dos 
picos, desviando ao redor deles. 

o planador está curvando para a encosta. A velocidade 
também é importante desde que é fácil encontrar fortes 
descendentes nas laterais da térmica. É muito provável 
que a permanência na térmica durante toda a curva S não 
será possível. A manobra requer prática, 
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mas quando feita corretamente, uma subida na térmica 
pode ir bem acima da crista da encosta, onde as curvas em 
círculos na térmica podem ser feitas. Mesmo quando bem 
acima do cume, é necessária cautela para garantir que a 
subida não seja muito lenta a ponto de cair no 
afundamento do lado de sota-vento. Antes de tentar uma 
curva em S, certifique-se de que não irá interferir com 
outro tráfego ao longo da encosta. [Figura 10-24] 

Uma segunda técnica para capturar térmicas quando 
voando na encosta é dirigir-se contra o vento para longe 
da cordilheira. Isso funciona melhor quando um Cu marca 
potenciais térmicas e ajuda no momento certo. Se não tiver 
encontrado térmica, o piloto deve encerrar a busca 
enquanto ainda está alto o suficiente para voltar a favor 
do vento para a segurança da orográfica. [Figura 10-25] 

Obstruções 

Como nota final, também é necessário ter cuidado para 
evitar obstáculos quando se voa nestas condições. 
Obstáculos incluem fios, cabos e linhas de energia, que são 
muito difíceis de ver. Quando voando a altitudes 
extremamente baixas ao longo do nível da encosta, o 
planador e o piloto podem ser colocados em um alto risco 
de colisão com fios. Garantir que um reconhecimento 
adequado foi feito quando for voar nessas altitudes. Cartas 
aeronáuticas mostram torres de alta tensão com muitos 
fios entre eles. Pilotos familiarizados com a área devem ser 
capazes de fornecer informações úteis sobre quaisquer 
problemas com a área local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-24 Técnica para subir numa térmica formada 
por uma cadeia de montanhas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-25 Pegar uma térmica voando contra o vento 
para longe de uma encosta 

Dicas e Técnicas 

Observe a inclinação das cristas quanto a coletores ou 
divisores do fluxo de vento. Planeje para determinar qual 
das encostas está acumulando fluxo de vento. [Figura 10-
26] Devido às mudanças nas direções do vento e / ou 
ângulos do sol, qualquer parte do cume pode mudar em 
apenas alguns minutos. 

• Os coletores são cavidades da montanha / encosta e 
extremidades do cânion que podem oferecer áreas 
extremas de subida quando o vento está soprando 
neles. Lembre-se de ter uma saída. 

• Divisores são cordilheiras paralelas ao vento e 
tendem ter uma separação do fluxo de ar. Um 
coletor que pode ser um vento a favor de um divisor 
pode receber mais fluxo de ar, fazendo uma melhor 
ascendente possível. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-26. Analisar o terreno inclinado quanto a 
coletores e divisores de vento 
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O lado do vento de qualquer serra ou colina produz 
turbulência e descendentes. Quanto maior ou mais alta for 
a crista e maior a velocidade do vento, quanto maior a 
turbulência será. Durante estas condições, lembre-se de 
garantir que os cintos estão ajustados. Afundamento pede 
velocidade. Turbulência associada a velocidade é muito 
ruim para a estrutura da aeronave e o conforto do piloto. 
Os pilotos devem obedecer às limitações do planador 
estabelecidas no manual. Além disso, não exceda a 
velocidade de projeto para a intensidade da rajada (Vb). 
[Figura 10-27] 

A crista da encosta é onde todo o fluxo de ar começa. 
Cumes íngremes com cristas estreitas podem coletar ação 
térmica de ambos os lados da crista. A melhor subida 
poderia ser diretamente acima da crista. No entanto, este 
terreno pode ser muito perigoso uma vez que o piloto não 
pode ver ou não ter dicas visuais. Se o vento é a única fonte 
de subida, a crista pode ser muito perigosa. Sempre ficar 
contra o vento da crista. [Figura 10-28] 

Áreas ao longo da encosta que estão na sombra é onde o ar 
desce e um afundamento pode ser encontrado. Se houver 
uma forte subida do lado ensolarado da encosta, então as 
chances são de que um forte afundamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-27. Esperar turbulência e afundamento quando 
a favor do vento de qualquer colina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-28. A crista é onde o ar ascendente começa a 
voltar para baixo 
 
pode ser encontrado no lado da sombra ou escuro da 
encosta. Esta é uma verdade quando o ângulo do sol é 
baixo ou no final da tarde. [Figura 10-29] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-29. Sombra profunda é onde o ar mais frio desce 

Fonte térmica pode ser encontrada em áreas de drenagem 
ao longo de onde a encosta se encontra. Onde a crista ou os 
picos são numerosos e inclinados em um vale, fontes 
térmicas podem ser encontradas. Canyons ou grandes 
cavidades mantêm áreas de ar quente. 

Montanhas podem formar ruas de nuvens acima do 
mesmo. Um piloto de planador deve tentar subir em uma 
térmica para chegar a essas ruas. Grandes velocidades de 
cruzeiro podem ser encontradas nessas ruas. O piloto deve 
ficar na direção do vento para permanecer neste tipo de 
ascendente perto da montanha. 

Como os planadores tendem a buscar as mesmas condições 
para a subida, térmicas e áreas de ascendentes são áreas 
para uma atenção especial para evitar outras aeronaves. 
Até certo ponto, pelas mesmas razões pelas quais os 
planadores procuram ar em ascensão, outros aviões que 
voam baixo e helicópteros planejam usar essa área para 
voos, então esteja ciente de todas as aeronaves. Um rádio 
VHF portátil e compartilhando um canal comum para 
chamadas de tráfego é um aprimoramento da segurança, 
mas nada substitui uma boa varredura visual em todos os 
momentos procurando por outras aeronaves. 

A altitude densidade aumenta à medida que o planador 
sobe. À 10.000 pés acima do nível médio do mar (MSL), 
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um piloto é obrigado a ter cerca de 40 a 45 por cento mais 
espaço para manobrar um planador. O ar é menos denso 
em 2 por cento por mil pés de altitude ganhos. [Figura 10-
30] 

Subindo na Onda 

Quase todos os voos de grande altitude são feitos usando 
ondas a sota-vento da montanha. Como abordado no 
Capítulo 9, Meteorologia para Planadores, os sistemas de 
ondas a sota-vento podem conter uma tremenda 
turbulência no rotor, enquanto o fluxo das ondas em si é 
geralmente inacreditavelmente suave. Nos anos mais 
recentes, o uso de ondas a sota-vento para navegação levou 
a voos que excedem 1.500 milhas, com velocidades médias 
de mais de 100 mph. [Figura 10-31] 

 

 
Figura 10-30. A 10000' MSL é necessário 44 por cento mais 
espaço para completar uma curva devido à altitude 
densidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-31. Rotor e  nuvens de topo com lenticulares 
acima. 
 
Preparando o voo 

A quantidade de preparação para o voo depende da altura 
potencial da onda em si. Suponha que o piloto esteja 
planejando um voo acima de 18.000 pés MSL durante o 
inverno. (Pilotos planejando voos de ondas para altitudes 
muito menores podem reduzir a lista de itens de 
preparação.) 

Em todos os momentos durante os voos acima de 14.000 
pés MSL, e para voos de mais de 30 minutos acima de 
12.500 pés até e incluindo 14.000 pés MSL, a 14 CFR exige 

que os tripulantes usem oxigênio suplementar. Os pilotos 
devem estar cientes de sua própria fisiologia; no entanto, 
pode ser aconselhável a utilização de oxigênio em altitudes 
bem abaixo de 14.000 pés MSL. Além disso, os pilotos 
devem ser capazes de reconhecer os sinais de hipóxia. 

Ao voar em altitudes mais elevadas, o interior do planador 
pode ficar frio. As partes de seu corpo expostas ao sol 
através do canopi podem se sentir confortável, mas seus 
pés provavelmente vão sentir a queda de temperatura e 
podem ficar frios. É importante se preparar para isso e 
usar roupa térmica, meias quentes e sapatos e ter luvas 
facilmente acessível durante o voo. 

Dentro dos Estados Unidos continental, o espaço aéreo 
Classe A encontra-se entre 18.000 e 60.000 pés MSL (nível 
de voo (FL) 180 a FL 600). Geralmente, voos nesse espaço 
aéreo devem ser conduzidos sob regras de voo por 
instrumentos (IFR). No entanto, vários clubes de 
planador estabeleceram as chamadas janelas de onda. 
Estas são áreas especiais, organizadas de acordo com o 
controle de tráfego aéreo (ATC), em que os planadores são 
autorizados a operar acima de 18.000 pés MSL sob regras 
de voo visual (VFR). Janelas de onda tem limites muito 
específicos. Assim, para manter este privilégio, é 
imperativo ficar dentro da janela designada. Em qualquer 
dia determinado, a janela de onda pode ser aberta para 
uma altitude específica durante os tempos especificados 
pelo ATC. Cada janela de onda tem seu próprio conjunto 
de procedimentos acordados com o ATC. Todos os pilotos 
de planador devem se familiarizar com os procedimentos e 
as frequências de rádio necessárias. 

A velocidade verdadeira (TAS) deve ser considerada em 
altitudes mais elevadas. Para evitar a possibilidade de 
flutter, alguns planadores exigem uma redução na 
velocidade indicada que nunca deve ser excedida, a VNE, 
em função da altitude. Por exemplo, o manual operacional 
do piloto de um planador de dois lugares comuns, lista uma 

VNE ao nível do mar de 135 nós. No entanto, a 19.000 pés 
MSL, é apenas 109 nós. Estude o manual do planador 
cuidadosamente para quaisquer limitações de velocidades 
indicadas. 

Há sempre a possibilidade de não entrar em contato com a 
onda. O afundamento no lado negativo de uma onda a 
sota-vento pode ser alto - 2.000 fpm ou mais. Além disso, 
perder a onda geralmente significa uma viagem de volta 
através do rotor turbulento. A carga estrutural e nível de 
estresse em ambos os casos pode ser alto. Para reduzir a 
carga estrutural, é uma boa ideia ter altitudes mínimas de 
retorno de várias localidades calculadas antecipadamente. 
Além disso, planeje os piores cenários. Por exemplo, 
considere as opções de pouso fora de campo se elas estão 
disponíveis caso a altitude mínima de retorno planejado se 
mostrar inadequada. 

O check pré-voo normal do planador deve ser realizado. 
Além disso, verificar o lubrificante que foi usado nos 
aparelhos de controle. Alguns lubrificantes podem tornar-
se muito rígidos quando frio. Também verifique se há água 
da neve derretida ou uma chuva recente nos spoilers ou 
freios aerodinâmicos. O congelamento de água nos spoilers 
ou freios aerodinâmicos em altitude pode torná-los difíceis 



de abrir. Verificando os spoilers ou freios aerodinâmicos, 
ocasionalmente, durante uma subida a grande altitude 
ajuda a evitar este problema. Levar uma bateria carregada 
recentemente é recomendado, uma vez que as 
temperaturas baixas podem reduzir a eficácia da bateria. 

Verifique o equipamento rádio e acessórios, como um 
microfone na máscara de oxigênio, mesmo que geralmente 
não seja usado. Como mencionado, o sistema de oxigênio é 
vital. Outros itens específicos a serem verificados 
dependem do sistema a ser utilizado 

O briefing com o piloto de reboque é ainda mais 
importante diante de um reboque de onda. Rotas, 
altitudes mínimas, evitar o rotor (se possível), antecipar a 
altitude de reboque, e eventualidades devem ser discutidas 
no solo antes do voo. 

Depois de todos os preparativos terem sido completados, é 
hora de entrar no planador. Alguns pilotos podem estar 
usando um paraquedas pela primeira vez em voos de onda, 
de modo a se familiarizar com sua colocação e uso 
adequado. O paraquedas é colocado por cima das roupas 
que são muito mais volumosas do que para um voo 
normal, de modo que a cabine de repente pode parecer 
bastante apertada. Isso leva vários minutos para se 
equipar e se organizar. Certifique-se que o rádio e o 
oxigênio estão facilmente acessíveis. Se possível, a 
máscara de oxigênio deve estar no local, uma vez que a 
subida na onda pode ser muito rápida. No mínimo, a 
máscara deve ser configurada para que esteja pronta para 
uso em poucos segundos. Todos os outros equipamentos 
(luvas, microfone, mapas, barógrafo, etc.) devem ser 
arrumados de modo seguro em caso de um rotor ocorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10-32. Usando térmicas para entrar em onda. 

 

Verifique o completo movimento do leme, uma vez que o 
calçado será provavelmente maior do que o normal. Além 
do mais, dado o volume das roupas para o frio, verifique se 
o espaço para o canopi é adequado. A cabeça do piloto 
pode quebrar um canopi na turbulência de um rotor, então 
os cintos devem ser firmemente apertados. Isso pode ser 
difícil de se conseguir com a roupa extra e acessórios, mas 
use tempo para garantir que tudo está seguro. Não haverá 
tempo para atender a essas questões no caso de um rotor é 
encontrado. 

Permanecendo na onda 

Há duas maneiras para entrar na onda: subir nela ou ser 
rebocado diretamente para ela. Três principais entradas na 
onda podem ser através de uma térmica na onda, subindo 
em um rotor, e fazendo uma transição para a onda usando 
uma montanha. 

Às vezes, uma camada instável inferior ao topo da 
montanha é limitada por uma camada forte e estável. Se 
outras condições forem favoráveis, a camada estável 
sobreposta pode suportar ondas a sota-vento. Nesses dias, 
às vezes é possível evitar o rotor e usar uma térmica para 
alcançar a onda. Se as ondas a sota-vento são uma dúvida 
ou não, o ar perto do topo da térmica pode ficar 
turbulento. Neste ponto, tente uma penetração a favor do 
vento em uma subida suave na onda. Uma linha de 
cumulus a favor do vento e alinhados paralelamente ao 
cume ou cordilheira é um indício de que as ondas podem 
estar presentes. [Figura 10-32] 

Outra possibilidade é a de se rebocar até o início do rotor, 
em seguida, subir pelo rotor para a onda. Isso pode ser 
difícil e propenso a falhas. A técnica é encontrar uma parte 
do rotor que está indo para cima e tentar ficar na mesma. 
O rotor é geralmente estacionário sobre o solo. 
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Execute uma figura em 8 na ascendente do rotor para 
evitar o desvio a favor do vento, voando vários círculos 
com uma perna reta ocasional, ou voar diretamente com o 
vento por vários segundos até que a ascendente diminua. 
Então, circule para reposicionar na ascendente. A escolha 
que irá funcionar depende do tamanho da ascendente e a 
força do vento. Já que os rotores estão mudando 
rapidamente em regiões de ascensão e afundamento muito 
turbulentos, o controle da velocidade e do ângulo de 
inclinação pode se tornar difícil. Esta técnica de entrada 
em onda não é para pilotos novatos. 

Dependendo da topografia perto do local do voo, pode ser 
possível a transição da encosta para uma onda a sota-
vento que é criada contra o vento pela topografia, 
conforme mostrado na Figura 9-27. Neste caso, suba o 
mais alto possível na encosta, depois penetre contra o 
vento na onda a sota-vento. Quando as ondas a sota-vento 
estão em fase com a topografia, muitas vezes é possível 
subir pela encosta para ondas a sota-vento sem usar o 
rotor. Às vezes, o piloto pode não perceber que a onda foi 
encontrada até se deparar com uma subida firme, 
aumentando conforme o planador sobe na encosta. Subir 
na encosta e, em seguida, curvar a favor do vento para 
encontrar possíveis ondas  sota-vento produzidas a favor 
do vento na cordilheira, geralmente não é recomendado. 
Mesmo com um vento de cauda, o afundamento da lateral 
de uma onda a sota-vento pode colocar o planador no chão 
antes que a onda seja encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebocar para entrar na onda pode ser feito indo à frente 
do rotor ou através do rotor. Evitar completamente o rotor 
geralmente aumenta a disposição do piloto para executar 
futuros reboques para ondas. Se possível, reboque ao redor 

do rotor e depois diretamente na ascensão das ondas. Isso 
pode ser viável se o local de subida está localizado perto de 
uma extremidade da encosta que produz a onda ou da 
cordilheira. Um desvio em torno do rotor pode exigir mais 
tempo no reboque, mas o desvio vale a pena. [Figura 10-
33] 

Muitas vezes, um desvio em torno do rotor não é possível 
e um reboque diretamente através do rotor é a única rota 
para a onda. A turbulência do rotor é, em raras ocasiões, 
apenas leve. Turbulência moderada a forte geralmente é 
encontrada. A natureza da turbulência do rotor difere do 
dia de térmicas turbulentas com caóticas rajadas 
horizontais e verticais pronunciadas juntamente com 
rápidas acelerações e desacelerações. Às vezes, o rotor pode 
se tornar tão forte que os pilotos até mesmo os experientes 
podem optar por permanecer no solo. Qualquer piloto 
inexperiente em voar através de rotores deve obter 
instruções antes de tentar um reboque através de um 
rotor. 

Quando o reboque está sendo feito no meio de um rotor, 
estar fora de posição é normal. Pilotos de planador devem 
manter a posição horizontal e vertical da melhor forma 
possível.  

  

Figura 10-33. Se possível, rebocar em torno do rotor diretamente para a onda 



Os pilotos também devem estar cientes de que um 
desligamento imediato pode ser necessário a qualquer 
momento se a turbulência se tornar demasiado violenta. 
Situações que podem produzir folga na corda são comuns, 
devido a uma rápida desaceleração do avião rebocador. O 
piloto de planador deve reagir rapidamente se a folga 
ocorrer e reconhecer que a folga está prestes a ocorrer e 
corrigir de acordo com a necessidade. A posição vertical em 
relação ao reboque deve ser alta normalmente. Qualquer 
posição de reboque que seja mais baixa corre o risco de que 
se a corda folgar ela vir a ficar por cima do planador. Por 
outro lado, deve ser tomado cuidado para realizar o 
reboque dentro da posição alta normal a fim de evitar um 
desligamento forçado caso o rebocador perca altura 
repentinamente. Rajadas podem também causar uma 
excessiva inclinação do planador, e isso pode levar algum 
tempo para reverter para uma condição nivelada. A 
completa deflexão do aileron e do leme, realizada por 
alguns segundos, às vezes é necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O progresso através do rotor é muitas vezes indicado 
observando a tendência da variômetro. Descidas são 
substituídas por períodos de recuperação, normalmente 
junto com o aumento da turbulência. A penetração suave 

na onda pode ser rápida e em questão de alguns segundos, 
enquanto em outros momentos, pode ser mais gradual. 
Note quaisquer lenticulares acima; uma posição contra o 
vento das nuvens ajuda a confirmar o contato com a onda. 
Em caso de dúvida, rebocar mais alguns momentos para 
ter certeza. Uma vez confiante sobre ter contatado a 
ascendente da onda, fazer o desligamento. Caso se dirija 
mais ou menos com vento cruzado, o planador deve 
desligar e voar em linha reta ou com um ângulo de 
caranguejamento. Se voar diretamente contra o vento, o 
planador deve curvar alguns graus para estabelecer um 
ângulo de caranguejamento para ir com vento cruzado. O 
objetivo é evitar a deriva a favor do vento e 
imediatamente perder a onda.  
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Indicações do variômetro 

Nuvem de foehn 

Lançamento 
Rotor turbulento 

Rotor 

Elevação constante   Lado do vento     Contra o vento 
Figura 10-34. Indicações do variômetro durante a penetração na onda  
 

Figura 10-35. Desligamento e possível separação de um reboque para uma onda 



Após o desligamento, o avião rebocador deve descer e / ou 
curvar para longe e se separar do planador. Possíveis 
procedimentos não padronizados precisam ser informados 
ao piloto do reboque antes da decolagem. [Figuras 10-34 e 
10-35] 

Voando na onda 

Uma vez que a onda tenha sido contatada, as melhores 
técnicas para a utilização da ascendente dependem da 
extensão da mesma (especialmente na direção ao longo da 
encosta ou cordilheira que produza a onda) e a força do 
vento. A ascendente pode inicialmente ser fraca. Em tais 
circunstâncias, seja paciente e permaneça numa subida 
inicialmente lenta. Paciência geralmente é recompensada 
com uma melhor ascendente enquanto a subida continua. 
Outras vezes, o variômetro pode se fixar a 1.000 fpm logo 
após o desligamento do reboque. 

Se o vento for forte o suficiente (40 nós ou mais), encontre 
a porção mais forte da onda e aponte para o vento, ajuste 
a velocidade de modo que o planador permaneça na 
ascendente forte. A melhor ascendente é encontrada ao 
longo do lado contra o vento da nuvem do rotor ou apenas 
contra o vento de qualquer lenticular. Na melhor das 
hipóteses, a velocidade necessária é próxima da velocidade 
mínima de afundamento do planador. Em ventos bastante 
fortes, pode ser necessário voar mais rápido que o mínimo 
afundamento para manter a posição na melhor 
ascendente. Sob aquelas condições, voando mais devagar 
permite que o planador fique à deriva (voar para trás em 
relação ao solo) e para o lado negativo da onda. Isso pode 
ser um erro caro, uma vez que é difícil penetrar de volta no 
forte vento contrário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-36. Pegando uma térmica e voando contra o 
vento para longe de uma encosta. 
 
Quando a ascendente é forte, é fácil escorregar na direção 
do vento ao mesmo tempo em que se sobe nos ventos de 
altitude, então vale a pena estar atento à posição em 
relação às nuvens do rotor ou lenticulares. Se não houver 
nuvens, especial atenção é necessária para julgar a deriva 

do vento, encontrando referências nas proximidades do 
terreno. Pode ser necessário aumentar a velocidade com a 
altitude para manter a posição na melhor ascendente. 
Muitas vezes o vento é forte, mas não suficientemente forte 
para que o planador permaneça estacionário sobre o solo, 
então o planador se move lentamente para fora da proa 
contra o vento saindo da melhor ascendente. Se isso 
ocorrer, curve ligeiramente para um vento de proa, 
desviando lentamente a favor do vento para uma melhor 
ascensão e volte a ficar contra o vento antes de ir longe 
demais. [Figura 10-36] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-37. Procure primeiro contra o vento para evitar 
afundar atrás da crista da onda ou no rotor. 

Muitas vezes, a onda ascendente não é perfeitamente 
estacionária sobre o solo uma vez que pequenas mudanças 
na velocidade do vento e / ou a sua estabilidade pode 
alterar o comprimento de onda da onda lee em questão de 
minutos. Se a ascendente começa a diminuir ao subir na 
onda, uma das seguintes coisas ocorreu: o planador está 
chegando ao topo da onda, o planador foi movido para fora 
da melhor ascendente, ou o comprimento de onda da onda 
a sota-vento mudou. Em qualquer caso, é hora de explorar 
a área da melhor ascendente, e é melhor procurar contra o 
vento em primeiro lugar. Pesquisando contra o vento 
primeiro permite que o piloto voando a favor do vento 
volte para a parte da onda, se ele estiver errado. 
Pesquisando a favor do vento primeiro pode tornar difícil 
ou impossível entrar em contato com a ascendente 
novamente se um afundamento no lado negativo da onda 
for encontrado. Além disso, é necessário cuidado para 
evitar que exceda a velocidade de manobra ou de operação 
em ar turbulento [Figura 10-37] 
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Se os ventos são moderados (20 a 40 nós), e a onda se 
estende ao longo da encosta ou da cordilheira por algumas 
milhas, é melhor voar de um lado para o outro ao longo da 
ascendente das ondas enquanto caranguejando no vento. 
Esta técnica é semelhante à encosta, usando a nuvem do 
rotor ou lenticular como referência. Todos as curvas devem 
ser para o lado contra o vento para evitar estar no lado 
negativo da onda ou de voltar para o rotor. Mais uma vez, 
é fácil se desviar a favor do vento e afundar enquanto tenta 
ganhar altura, e quando procurando a melhor ascensão 
isso deve ser feito contra o vento primeiro. Quando fizer 
uma curva contra o vento para mudar o curso em 180°, 
lembre-se de que a mudança de rumo será menor, 
dependendo da força do vento. Observe o ângulo de 
caranguejamento necessário para ficar na ascendente na 
primeira perna, e assuma esse mesmo ângulo de 
caranguejamento depois de completar a curva contra o 
vento. Isso impede que o planador se desloque muito a 
favor do vento após completar a curva contra o vento. 
Com nenhuma nuvem, referências de solo são usadas para 
manter o ângulo de caranguejamento, e evitar a deriva a 
favor do vento e para fora da ascendente. Enquanto 
subindo mais alto em ventos mais fortes, pode se tornar 
possível fazer a transição de um caranguejamento indo e 
voltando para uma estacionária na direção contra o vento. 
[Figura 10-38] 

Ventos mais fracos (15 a 20 nós) às vezes exigem diferentes 
técnicas. As ondas a sota-vento de encostas menores 
podem se formar em ventos relativamente fracos de 
aproximadamente 15 nós. As ascendentes de ondas das 
montanhas maiores diminuem rapidamente ao alcançar 
uma altura onde os ventos de altitude diminuem. 
Enquanto a área de ascensão é grande o suficiente, use 
uma técnica semelhante à usada em ventos moderados. 
Perto do topo da onda, às vezes só resta uma pequena área 
que ainda fornece algum ganho de altura. Para alcançar a 
altura máxima, voe padrões menores em formato de 8 
dentro da ascendente restante. Se a área ascendente é tão 
pequena que uma ascensão consistente não é possível, voe 
uma série de círculos com uma ocasional perna contra o 
vento para evitar a derivar para muito longe devido o 
vento a favor. Outra possibilidade é um padrão oval - voe 
direto para o vento na ascendente e, à medida que diminui, 
gire rapidamente os 360° para se reposicionar. Estas duas 
últimas técnicas não funcionam tão bem em ventos 
moderados, e não em todos os ventos fortes, pois é muito 
fácil estar a favor do vento e do lado de um afundamento 
pesado. [Figura 10-39] 

Na discussão até agora, uma subida na onda primária foi 
assumida. Também é possível subir na onda a sota-vento 
secundária ou terciária (se existir em um determinado dia) 
e, em seguida, penetrar na próxima onda contra o vento. 
O sucesso disso depende da força do vento, nuvens, a 
intensidade do afundamento provocado pelo vento nas 
cristas das ondas, e o desempenho do planador. 
Dependendo da altura alcançada na onda secundária ou 
terciária, uma passagem pelo rotor da próxima onda 
contra o vento é uma possibilidade distinta. É necessário 
cuidado ao se penetrar contra o vento a alta velocidade. A 
transição para o lado do rotor a favor do vento pode ser 

tão abrupta quanto no lado do vento, então a velocidade 
deve ser reduzida no primeiro sinal de turbulência. Em 
qualquer caso, espere perder uma quantidade 
surpreendente de altitude, enquanto penetrando contra o 
vento através do lado do afundando da próxima onda 
contra o vento. [Figura 10-40] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10-38. Caranguejamento adequado para ficar na 
ascendente e os efeitos de curvar contra o vento (correto) 
ou curvar no sentido do vento (incorreto). 

Se uma descida rápida for necessária ou desejada, o 
afundamento do vento na crista da onda pode ser usado. 
Os afundamentos podem ser facilmente duas vezes mais 
fortes que a ascensão encontrada contra o vento na crista. 
A descida eventual em um rotor a favor do vento também 
é possível. Às vezes o espaço entre uma nuvem de rotor e 
lenticulares sobrejacentes é inadequada e uma transição a 
favor do vento não poderá ser realizada com segurança. 
Neste caso, um desvio de vento cruzado pode ser possível 
se a onda é produzida por uma cordilheira ou cordilheira 
relativamente curta. Se as nuvens inviabilizarem uma 
saída a favor do vento ou do vento cruzado, uma descida 
no lado contra o vento da crista da onda será preciso. 
Spoilers ou freios aerodinâmicos podem ser usados para 
descer através da ascendente, seguido de uma transição 
sob o rotor da nuvem e através do rotor. Uma descida pode 
ser alcançada movendo-se contra o vento de uma ascensão 
de vento muito forte das ondas se os spoilers ou freios 
aerodinâmicos sozinhos não permitem uma descida rápida. 
Uma viagem de volta pelo rotor é, na melhor das hipóteses, 
desagradável. Na pior das hipóteses, pode ser perigoso se a 
transição de volta para o rotor é feita com muita 
velocidade. Além disso, a forte ascensão da onda e a 
ascensão do lado contra o vento do rotor pode tornar difícil 
ficar de fora da nuvem do rotor. Esta descida de onda 
requer uma boa quantidade de cautela e enfatiza a 
importância de uma estratégia de saída antes de subir   
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muito alto na onda, tendo em mente que as condições e 
nuvens podem evoluir rapidamente durante a subida. 

Alguns dos perigos e precauções associadas com a ondas 
ascendentes já foram mencionados. Aqueles e outros 
encontram-se resumidos abaixo. 

• Se quaisquer sinais de hipóxia aparecerem, verifique 
o sistema de oxigênio e comece a descer 
imediatamente para baixar para uma altitude menor 
da que o oxigênio não é necessário. Não atrase! 

• Eventualmente, um piloto torna-se frio em altitude, 
independentemente de quão adequadamente o piloto 
está vestido. Descer bem antes de se tornar 
desconfortavelmente frio. 

• Turbulência do rotor pode ser severa ou extrema. É 
necessário ter cuidado no reboque quando em 
transição da fluidez da onda (ascensão ou 
afundamento) para o rotor. Rotores perto da área de 
pouso podem causar ventos de superfície com 
deslocamentos fortes de 20 ou 30 Nós. mudanças de 
vento de até 180°, sob rotores, por vezes ocorrem em 
menos de um minuto na superfície. 

• O ar exalado quente e úmido pode causar 
congelamento no canopi, restringindo a visão. Abrir 
as entradas de ar podem aliviar o problema ou 
retardar a formação de gelo. Se o congelamento não 
puder ser controlado, descer antes que o gelo se torne 
um perigo. 

• Em ondas úmidas, aquelas associadas a uma grande 
quantidade de nuvens, tenha cuidado com os 
"buracos" que se fecham sob o planador. Se preso 
acima da nuvem, uma espiral é uma opção, mas 
apenas se este modo já tiver sido previamente 
explorado e observado como estável para o planador. 

• Saber a hora real do pôr do sol. No pôr do sol legal, 
um sol brilhante ainda é encontrado em 25.000 pés, 
enquanto no solo já está bastante escuro. Mesmo em  
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uma descida de 1.000 média fpm, se levará 20 minutos 
para perder 20.000 pés. 

Cuidado: Voos sob uma nuvem rotor pode-se encontrar 
altas razões de afundamento e deve ser tratada com 
extrema cautela. 

Zonas de ascendentes convergentes 

As zonas de convergência são mais facilmente 
identificadas quando as nuvens cumulus estão presentes. 
Elas aparecem como uma rua de nuvem única, reta ou 
curva, às vezes bem definida e às vezes não. A borda de um 
campo de cumulus pode marcar a convergência entre uma 
massa de ar de mesoescala que é relativamente úmida e / 
ou instável de uma que é muito mais seca e / ou mais 
estável. Muitas vezes, cumulus ao longo de linhas de 
convergência têm uma base mais baixa em um lado do que 
o outro, semelhante ao da Figura 9-31. 

Com nenhuma nuvem presente, uma zona de convergência 
às vezes é marcada por uma diferença de visibilidade em 
toda ela, que pode ser sutil, ou distinta. Quando não há 
pistas no próprio céu, pode haver algumas pistas sobre o 
solo. Se lagos estão nas proximidades, procure as 
diferenças de vento em lagos a algumas milhas de 
distância. Um lago mostrando uma direção diferente do 
vento a partir do fluxo do ambiente durante o dia pode ser 
uma pista. Direção do vento mostrado pela fumaça 
também pode ser um indicador importante. Alguns 
redemoinhos, ou mesmo uma linha curta deles, pode 
indicar a presença de térmicas comuns contra aquelas 
desencadeadas pela convergência. Observar pistas sutis 
requer prática e boas habilidades, e é muitas vezes a razão 
de alguns pilotos estarem voando enquanto outros estão 
no chão. 

A melhor técnica de subida para este tipo depende da 
natureza da própria zona de convergência. Por exemplo, 
uma brisa do mar pode ser bem definida e marcada por 
cortinas de nuvens; o piloto pode voar em linha reta ao 
longo de uma linha ascendente constante. Uma linha de 
convergência mais fraca geralmente produz mais ascensão   
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Perna contra o vento com 
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Figura 10-39. Técnicas para trabalhar ascendentes perto do topo da onda em ventos fracos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 do que afundamento; o piloto deve voar mais devagar na 
ascensão e mais rápido no afundamento. Uma linha de 
convergência ainda mais fraca pode simplesmente servir 
como foco para térmicas mais frequentes; técnicas 
térmicas normais são usadas ao longo da linha de 
convergência. Alguma combinação de pernas retas ao 
longo da linha com uma parada ocasional para uma 
térmica é frequentemente usada. 

As ascendentes da zona de convergência podem às vezes 
ser um pouco turbulentas, especialmente se o ar de 
diferentes fontes estão se misturando, como ao longo de 
uma brisa do mar. A irregularidade geral pode ser a única 
pista de se estar ao longo de algum tipo de linha de 
convergência. Também pode haver térmicas estreitas e 
irregulares (mas fortes) dentro da linha de convergência. 
Trabalhe nessas áreas como qualquer outra térmica difícil, 
usando ângulos de inclinação maiores e mais velocidade 
para a manobrabilidade. 

Fontes combinadas de ascendentes 

Finalmente, fontes ascendentes foram classificadas em 
quatro tipos: térmica, encosta, onda e de convergência. 
Muitas vezes, mais do que um tipo de ascendente coexiste 
ao mesmo tempo, tal como térmicas com encosta, térmica 
em uma onda, zonas de convergência reforçando térmicas, 
ondas térmicas e das ondas e de encosta. Em terreno 
montanhoso, é possível ter todos os quatro tipos de 
ascendentes em um único dia. O piloto de planador deve 
manter-se mentalmente ágil para tirar proveito de vários 
tipos e locais de ar ascendente durante o voo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A natureza não sabe que ela só deve produzir ar ascendente 

com base nessas quatro categorias. Fontes de ascendentes 
que não se encaixam em um dos quatro tipos discutidos 
provavelmente existem. Por exemplo, tem havido alguns 
relatos de pilotos fazendo circuitos de navegação que 
sobem sem que a fonte seja conhecida. Em alguns locais de 
ascendentes, às vezes é difícil classificar o tipo de 
ascendente. Isso não deve ser um problema. Simplesmente 
trabalhe a ascendente misteriosa, conforme necessário e, 
em seguida, reflita sobre sua natureza após o voo. 
 

 
 
 
 

Onda Primária Onda secundária 

Vento 

Onda terciária 

Figura 10-40. Possível rota de voo durante a transição do terciário para o secundário e depois para o primário. 



 

Navegação de Planador 
 
 
Capítulo 11 

 
Introdução 
 
Um voo de navegação é definido como aquele em que o planador voa 
além da distância de planeio do local de partida. Em uma navegação o 
ganho de altitude parece bastante simples em teoria; na realidade, 
requer muito mais preparação e tomada de decisão do que os voos 
locais. Itens que devem ser considerados durante os voos de navegação 
são as boas térmicas que estão à frente, e se elas permanecerão ativas, 
quais são as possibilidades de pouso, quais são as pistas existentes ao 
longo do percurso que sejam favoráveis com as condições de vento 
existentes no momento. Que efeito terá o vento de proa no planeio? 
Qual é a melhor velocidade para voar numa descendente entre as 
térmicas? Fazer um voo de navegação usando térmicas é a base deste 
capítulo. Uma descrição detalhada de navegação com planador usando 
orográficas ou ondas ascendentes está além do escopo deste capítulo. 



Preparação e planejamento do voo 
Habilidades adequadas para ganhar altura formam a base 
da preparação do piloto para fazer uma navegação. Até 
que o piloto tenha realizados vários voos com mais de 2 
horas e possa localizar e utilizar térmicas de forma 
consistente, o piloto deve focar na melhoria dessas 
habilidades antes de tentar fazer voos de navegação. 

Qualquer voo de navegação pode terminar em um pouso 
fora do campo, portanto, habilidades de pouso em campo 
curto são essenciais. Estes pousos devem ser praticados em 
voos locais através da criação de um campo que simule 
uma área de pouso fora. É necessário cuidado para evitar 
interferir com o fluxo normal de tráfego durante estes 
pousos simulados fora do campo. Os primeiros pousos 
simulados devem ser feitos com um instrutor, e vários 
devem ser feitos sem o uso do altímetro. 

A área de pouso pode ser selecionada a partir do solo, mas 
o melhor treinamento é selecionar uma a partir do ar. Um 
planador com capacidade self-lauching ou outra aeronave 
motorizada para seleção da área de pouso de treinamento 
e aproximações simuladas para essas áreas é um bom 
investimento, se houver um disponível. 

Uma vez que as habilidades de voar em térmicas foram 
aprimoradas, o piloto precisa ser capaz de determinar a sua 
posição ao longo de um curso de voo. Uma Carta 
Aeronáutica, ou parte dela, é um mapa desenvolvido para 
pilotos usarem durante voos de navegação. Elas são 
atualizadas a cada 6 meses e contém informações gerais, 
como topografia, cidades, estradas principais e 
secundárias e rodovias, lagos e outras características que 
podem se destacar do ar, como uma fazenda em um campo 
ou outras. Além disso, as cartas mostram a localização de 
aeroportos privados e públicos, aerovias, áreas restritas, 
fronteiras e limites verticais de diferentes classes de espaço 
aéreo. Informações sobre aeroportos incluem a elevação do 
campo, orientação e comprimento de todas as pistas 
pavimentadas, iluminação da pista e frequências de rádio 
em uso. Cada seção apresenta uma legenda abrangente. 
Uma descrição detalhada da carta é encontrada em FAA-
H-8083-25, o Manual de Conhecimento do Piloto 
Aeronáutico. Figura 11-1 mostra uma amostra de carta. 

O melhor lugar para se familiarizar com as cartas é no solo. 
É instrutivo pilotar algumas navegações “virtuais” com 
voos em várias direções partindo do mesmo local. Além de 
estudar o terreno (colinas, montanhas, grandes lagos) que 
podem afetar o ganho de altura ao longo da rota, estude as 
várias linhas e símbolos. Quais aeroportos estão 
disponíveis no percurso? Algum tem uma torre de 
controle? Todos os números  e símbolos podem ser 
identificados para cada aeroporto? Se não, encontre-os na 
legenda. Há espaço aéreo Classe B, C ou D no percurso? 
Existem áreas restritas? Existem aerovias ao longo da 
Rota de Voo? Uma vez confortável com a carta estudada 
no solo, ela pode ser usada em alguns voos locais para 
praticar a localização dos recursos dentro de algumas 
milhas do sitio de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 Parte de uma carta aeronáutica 

Qualquer voo de navegação pode terminar com um 
pouso longe do local de partida, então os pilotos e 
tripulações devem estar preparados para a ocorrência 
antes do voo. Às vezes um resgate com reboque pode ser 
feito se o voo terminar em um aeroporto; no entanto, o 
resgate de trailer é mais típico. Tanto o trailer e o veículo 
de reboque precisam de um pré-voo antes de partir para o 
voo. O trailer deve estar em bom estado e configurado para 
o planador. A arrumação e o reboque de um planador em 
um trailer inadequado pode causar danos. O motorista 
deve estar familiarizado com procedimentos para rebocar 
e apoiar um reboque longo. O veículo de reboque deve ser 
forte e estável o suficiente para   



o reboque. As opções de comunicação por rádio e telefone 
devem ser discutidas com a equipe de resgate. 

Antes de qualquer voo, obtenha um brífim padrão sobre a 
previsão meteorológica da Estação de Serviço de Voo 
Automatizado (AFSS). Como discutido no Capítulo 9, o 
boletim mais breve fornece informações meteorológicas 
gerais para a rota planejada, bem como quaisquer 
NOTAMs, AIRMETs ou SIGMETs, ventos em altitude, 
uma frente se aproximando, ou áreas de provável 
tempestade em atividade. Dependendo da previsão do 
tempo, os principiantes devem discutir opções de 
navegação com os pilotos mais experientes em seu local de 
partida. 

Muitos pilotos têm objetivos específicos em mente para a 
próxima navegação. Várias opções devem ser planejadas 
com base na área e com cenários climáticos diferentes. Por 
exemplo, se o objetivo é um voo de 300 milhas náuticas 
(NM) de circuito fechado, provavelmente vários cursos de 
saída e triângulos devem ser definidos antes do dia para 
que, no dia específico, a melhor rota possa ser selecionada 
com base nas perspectivas do tempo. Tem numerosos 
detalhes finais que precisam de atenção na manhã do voo, 
então os itens especiais devem ser organizados e 
preparados no dia anterior ao voo. 

A falta de preparação pode levar a atrasos, o que pode 
significar não ter deixado tempo suficiente para realizar o 
planejado. Pior ainda, um mau planejamento leva a 
precipitações de última hora na preparação e uma corrida 
para o lançamento, tornando mais fácil não realizar itens 
críticos de segurança. 

Pilotos inexperientes e experientes devem usar listas de 
verificação para várias fases da preparação da navegação 
a fim de organizar os detalhes. Quando usado 
corretamente, as listas de verificação podem ajudar a 
evitar descuidos, como as cartas deixadas em casa, 
barógrafo não ligado antes da decolagem, etc. Listas de 
verificação também ajudam a garantir que a segurança 
dos itens de voo, como todos os itens de montagem, sejam 
verificados ou cumpridos como oxigênio, água potável no 
planador, etc. Exemplos de listas de verificação incluem o 
seguinte: 

• Itens para levar para o aeroclube (alimentos, água, 
bateria, gráficos, barógrafo). 

• A montagem deve seguir o manual e adicionar itens 
conforme necessário. 

• Verificação dos controles. 

• Antes da decolagem (água, alimentos, gráficos, 
calculadora de planeio, oxigênio, protetor solar, 
telefone celular). 

• Lista de verificação Pré-decolagem em si. 

• Lista de verificação para o brífim com o piloto do 
reboque, equipe de terra e equipe de resgate. 

Estar bem organizado antes do voo leva a menos estresse 
durante o mesmo, aumentando a segurança do voo. 

Equipamento pessoal e especial 

Muitos itens não necessários para um voo local são 
necessários para voos de navegação. O conforto do piloto e 
a fisiologia são ainda mais importantes em voos de 
navegação uma vez que esses voos geralmente duram mais 
do que os voos locais. Uma oferta adequada de água 
potável é essencial para evitar a desidratação. Muitos 
pilotos usam um sistema com acesso fácil a uma mangueira 
dotada de válvula que quando mordida supre água como 
um modelo frequentemente usado por ciclistas. Este 
sistema é facilmente arrumado ao lado do piloto, 
permitindo goles de água. Um sistema de alívio também 
pode ser necessário em voos de navegação que podem 
durar até 8 horas ou mais, então uma comida de algum 
tipo também é uma boa ideia. 

Vários itens devem ser transportados, caso haja um pouso 
fora do campo. (Para mais detalhes, veja o Capítulo 8, 
Procedimentos de Emergência e Anormais.) Primeiro, um 
sistema para dar segurança ao planador é necessário, como 
um kit de pouso fora para o piloto. O kit varia dependendo 
da densidade populacional e do clima da área de voo. Por 
exemplo, na Great Basin nos Estados Unidos, um local de 
pouso seguro pode estar a muitos quilômetros da estrada 
mais próxima ou de uma fazenda. Como o clima é 
geralmente quente e seco durante a alta temporada, água 
e alimentos extras devem ser adicionados. Fazer uso de 
bons sapatos é uma boa ideia também. Um telefone celular 
pode ser útil para pousos fora em áreas com alguma 
cobertura telefônica. Alguns pilotos preferem carregar um 
Rádio-Baliza Indicador de Posição de Emergência 
(EPIRB) em áreas remotas em caso de acidente durante 
um pouso fora do campo. 

Uma navegação exige alguns meios de medir distâncias 
para calcular o planeio para a próxima ascendente ou para 
a próxima área de pouso adequada. As distâncias podem 
ser medidas usando uma carta e um plotter de navegação 
com uma escala apropriada, ou pelo uso do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS). Se o GPS for usado, uma 
carta e um plotter devem ser transportados como backup. 
Um plotter pode ser feito de plástico transparente com 
uma borda reta na parte inferior marcada com milhas 
náuticas ou terrestres para uma escala de um lado e outra 
escala para a World Aeronautical Chart (WAC) do outro 
lado. No topo do plotter existe um transferidor ou 
semicírculo com graus marcados para a medição de 
ângulos da rota. Um pequeno furo de índice de referência 
está localizado no centro do semicírculo. [Figura 11-2] 
Antes de decolar, pode ser útil preparar um plotter para o 
planador com desempenho específico aplicando alguma 
fita transparente sobre o plotter marcado com altitudes 
versus anéis de alcance no ar calmo. Depois de um pouco 
de uso, o piloto de planador deve ter uma percepção do 
ângulo de planeio mais evidente para as condições do dia. 

Os cálculos de planeio devem levar em consideração 
qualquer vento de cauda, bem como velocidades para voar 
através de diferentes razões de afundamento como 
discutido no capítulo 5.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-2. Plotter de navegação. 

As ferramentas variam amplamente em seu nível de 
sofisticação, mas todas são baseadas no desempenho da 
polar para o planador em particular. A maioria dos 
planadores de alto desempenho geralmente têm 
computadores de voo/navegação que automaticamente 
calculam a razão de planeio (L/D). O mais simples auxílio 
para cálculo de planeio é uma tabela mostrando as 
altitudes necessárias para a distância versus o vento, que 
pode ser derivada da polar. Para evitar uma tabela com 
muitos números, o que poderia ser confuso, alguma 
interpolação é frequentemente necessária. Outra opção é 
uma calculadora circular conforme mostrado na Figura 
11-3. Esta ferramenta permite que o piloto leia a altitude 
necessária para qualquer distância e pode ser definida para 
vários ventos e ventos desfavoráveis estimados. 
Calculadoras circular de planeio também tornam mais 
fácil determinar se um piloto irá realmente alcançar o 
planeio desejado, já que um grande afundamento ou um 
vento de proa estimado pode causar uma perda maior de 
altura para a distância a ser percorrida do que a indicada 
pela calculadora. Por exemplo, as configurações na Figura 
11-3 indicam que, para os 10 knots de vento de proa, 3.600 
pés são necessários para planar 18 milhas. Depois de 
planar 5 milhas, ainda há 2.600 pés. Note que isso só dá a 
altitude necessária para fazer o planeio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-3. Calculadora circular para planador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piloto também pode usar fórmulas simples para calcular 
mentalmente uma L/D estimada. Cem pés por minuto 
(fpm) é aproximadamente 1 kt. Para calcular sua relação 
de planeio, divida a velocidade no solo pela velocidade 
vertical, como indicado em um indicador de velocidade 
vertical (VSI) ou variômetro, depois divida por 100 
(apenas corte os zeros). Se a velocidade no solo não estiver 
disponível, use a velocidade indicada, que não produzirá 
um resultado tão preciso. Neste caso, a velocidade no solo 
ou a velocidade indicada de 60 knots. O VSI mostra 300 
fpm para baixo. Calcule a razão de planeio. 

VSI     =   a velocidade vertical em nós 

     100 

300 fpm    = 3 Knots 
100 

Velocidade no solo      = Razão de planeio 
Velocidade vertical 

60 knots    = 20. Uma razão de descida de 20: 1  
  3 nós 

Esta é uma boa aproximação da L/D para estas condições. 

Outro método é basicamente recompilar uma nova L/D 
utilizando esta fórmula padrão. Razão de planeio, em 
relação ao ar (GRA) ou L/D, permanece constante a uma 
dada velocidade. Por exemplo, a relação de planeio do seu 
planador, de sustentação com o arrasto (L/D) é 30 para 1 
expresso como 30: 1 a uma velocidade de 50 nós. A 50 
knots com um L/D de 30: 1, um vento de cauda de 10 knots 
resulta em uma L/D efetiva de 36:1. [Figura 11-4] 

Além de uma calculadora de planeio, um anel MacCready 
no variômetro permite que o piloto leia facilmente a 
velocidade a voar para diferentes razões de afundamento. 
Anéis MacCready são específicos para o tipo de planador e 
são baseados no desempenho da polar do planador. (Veja 
o Capítulo 4, Instrumentos de Voo, para uma descrição do 
anel MacCready.) Voar com precisão na velocidade correta 
em um ar descendente pode estender consideravelmente o 
planeio alcançado. 
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Especificações do planador

Relação do Planeio (L/D) = 
velocidade 30:1 (gra) = 50 Kts

Componente de Cauda

Vento = +10 knots
50 + 10 = 60

60/50 =1.2
1.2 x 30 = 36

Razão de Planeio (L/D) é 36:1

Componente de Proa

Vento = −10 knots 
50 − 10 = 40

40/50 = 0.8
0.8 x 30 = 24

Razão de Planeio (L/D) é 24:1

GRA ± Vento
GRA( )x L/D = Efetiva L/D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-4 Exemplo de cálculo de planeio 

Existem muitos modelos de calculadoras eletrônicas de 
planeio. Frequentemente estão acopladas a um variômetro 
eletrônico, que exibem a altitude necessária para a 
distância e vento informado pelo piloto. Além disso, 
muitas calculadoras eletrônicas de planeio possuem 
funções que indicam se o piloto deve voar mais rápido ou 
mais lento. A maioria desses equipamentos incluem 
indicações de áudio, para que o piloto possa permanecer 
visualmente focado fora da nacele. O piloto deve ter cópias 
dos manuais para as calculadoras eletrônicas em caso de 
bateria fraca ou outra falha do sistema eletrônico. 

Outros equipamentos podem ser necessários para verificar 
o desempenho do voo e receber um distintivo da Federação 
Aeronáutica Internacional (FAI) ou gravar os voos. Estes 
incluem câmaras de ponto de curva, barógrafos, e 
gravadores de voo GPS. Para descrições completas destes 
itens, bem como as regras de crachá ou registro, verifique 
o Site da Soaring Society of America (www.ssa.org) para 
obter detalhes. 

Finalmente, um bloco de notas ou uma pequena prancheta 
para fazer anotações antes e durante o voo é sempre útil. 
Notas antes do voo podem incluir informações sobre o 
tempo, como previsões de ventos em altitude ou distância 
entre os pontos de curva. Em voo, anotando a hora de 
decolagem, bem como a hora de sobrevoo em qualquer 
ponto de curva, será útil para medir a velocidade média 
desenvolvida no percurso. 

Navegação 

Pilotos de avião navegam por plotagem (voando por 
referência a marcos terrestres) ou por avaliação 
(computando a velocidade verdadeira e o vento, e então 
estimando o tempo necessário para voar para um destino). 
Pilotos de planador usam plotagem uma vez que eles 
geralmente não podem permanecer em uma linha reta ao 
longo de uma grande distância e não voam numa 
velocidade constante em qualquer período de tempo. No 
entanto, é importante estar familiarizado com os conceitos 
da avaliação uma vez que a combinação dos dois métodos 
às vezes é necessária. 

Usando o Plotter 

A distância de medição com o plotter é realizada usando a 
borda reta. Use a carta de Albuquerque para traçar e 
medir a distância entre o aeroporto de Portales (Q34) e do 
Aeroporto de Benger (Q54), ajustando o plotter com a 
marca zero em Portales. Leia a distância de 47 milhas 
náuticas (NM) para Benger. Certifique-se de ajustar o 
plotter com a escala da carta se estiver usando uma carta 
específica (que não seja a Escala WAC), caso contrário a 
medição será a menor por um fator de dois. [Figura 11-5] 

O rumo verdadeiro entre Portales e Benger pode ser 
determinado pela colocação do topo da régua ao longo da 
linha do curso e, em seguida, deslizá-lo até que o furo do 
índice esteja em uma linha de longitude cruzando a linha 
do curso. Leia a proa verdadeira na escala externa, neste 
caso, 48°. A escala externa deve ser usada para proas com 
um componente leste. Se o curso for invertido, voando de 
Benger para Portales, use o interior da escala, para um 
componente de oeste, para encontrar 228°. [Figura 11-6] 

Um erro comum ao usar o plotter pela primeira vez é ler o 
curso do rumo com um erro de 180°. Este erro é fácil de 
cometer ao ler a escala marcada W 270° em vez da escala 
marcada E 090°. Por exemplo, o curso de Portales para 
Benger é no sentido do nordeste, então a leitura deve estar 
em algo próximo entre 30° e 60°, portanto a direção 
verdadeira de 48° é razoável. 

Exemplo de um voo de navegação 

Para fins de treinamento, planeje um curso triangular a 
partir do Aeroporto de Portales (PRZ), com pontos de 
curva no aeroporto de Benger (X54) e a cidade de Circle 
Back. Como parte da preparação do voo, desenhe as linhas 
do percurso para as três pernas. Usando a plotadora, 
determine o rumo verdadeiro de cada perna e depois 
corrija a variação magnética para cada uma das pernas. 
Use 9° leste (E) de variação conforme indicado na carta 
(subtrair variações de leste e adicionar variações de oeste). 
A primeira distância da perna é de 47 NM com um rumo 
de 48°de proa verdadeira (48° - 9° E = 39° de proa 
magnética); a segunda perna é de 38 NM a 178° de proa 
verdadeira (178° - 9° E = 169° de proa magnética); a 
terceira perna é de 38 NM a 282° de proa verdadeira (282° 
- 9° E = 273° de proa magnética).[Figura 11-7] 

Suponha que a base do cumulus esteja prevista a 11.000 ft 
MSL, e os ventos de altitude indicam 320° a 10 knots a 
9.000 ft MSL e 330° a 20 knots a 12.000 ft MSL. Faça uma 
anotação dos ventos para referência durante o voo. Por 
exemplo, a primeira perna tem quase um vento cruzado da 
esquerda; na segunda perna, um componente de vento 
cruzado mais fraco de direita; enquanto a perna final está 
quase diretamente no vento.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

47 Milhas Náuticas 
Benger Airport 

Portales 

Proa verdadeira 48  
ou curso reverso 228 

Índice 

Portales 

Benger Airport 

Figura 11-5. Medindo a distância usando o plotter de navegação. 

Figura 11-6. Usando as escalas exteriores e interiores no plotter de navegação 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-7. Triângulo de navegação 

Sabendo os cursos e proas aproximadas ajuda a navegação 
e ajuda a evitar se perder, mesmo que os desvios para obter 
as melhores térmicas sejam necessários. Durante o voo, se 
o céu mostra várias nuvens cumulus igualmente 
promissoras, escolhendo o caminho mais próximo da linha 
de curso faz mais sentido. 

Durante a preparação do pré-voo, estude a linha do curso 
de cada perna em relação aos pontos de referência 
esperados. Por exemplo, a primeira perna segue os trilhos 
de uma estrada e é paralela por vários quilômetros antes 
que a rodovia vire para o norte. A cidade de Clovis deveria 
aparecer à esquerda. Observe o espaço aéreo de Classe D 
ao redor da Cannon Air Force Base (CVS), a oeste de Clovis 
- isso pode ser um problema se houver melhores 
ascendentes ao norte do curso por causa do tráfego militar 
operando em Cannon. Com o vento a noroeste, é possível 
atravessar o 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
caminho de uma aeronave numa aproximação com final 
longa para a pista a noroeste-sudeste da base aérea. 

Em seguida tem-se o aeroporto de Clovis (CVN) com um 
tráfego que deve ser verificado quanto a operação dentro 
e fora do aeroporto. Seguindo Clovis tem Bovina e Friona; 
essas cidades podem servir como pontos de referência para 
o voo. A proximidade do VOR Texico (TXO), que é uma 
estação de faixa omnidirecional operando em VHF, perto 
de Bovina, indica a necessidade de alerta sobre possíveis 
tráfegos motorizados nas proximidades. O VOR serve 
como um auxílio de aproximação para o aeroporto de 
Clovis. 

O primeiro ponto de curva é fácil de localizar devido a bons 
pontos de referência, incluindo o aeroporto de Benger 
(X54). [Figura 11-8] A segunda perna tem menos pontos 
de referência. Após cerca de 25 milhas, a cidade de 
Muleshoe e o aeroporto Muleshoe (2T1) devem aparecer. A 
cidade deve   
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Figura 11-8 Aeroporto de Benger 

estar à direita e o aeroporto à esquerda do curso 
pretendido. Em seguida, o curso entra na Área de 
Operações Militares Bronco 1 (MOA). As dimensões do 
MOA podem ser encontradas na carta, e a Estação de 
Serviço de Voo Automático (AFSS) deve ser consultada 
acerca da ativação deste espaço aéreo. Aproximando-se do 
segundo ponto de curva, é fácil confundir as cidades de 
Circle Backe e Needmore. [Figura 11-9] As dicas relativas 
a posição de Circle Back são uma obstrução de 466 pés 
acima do nível do solo (AGL) e uma estrada que vai para 
o norte de Needmore. Os marcos na terceira perna incluem 
linhas de transmissão de energia, um lago salgado 
(possivelmente seco), a pequena cidade de Arch, e uma 
grande estrada que sai do sul de Portales. Cerca de oito 
milhas de Portales a aerovia VOR V-280 é cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-9. Circle Back e Needmore. 

Depois de uma verificação completa do planador e se todos 
os equipamentos estão arrumados ou em posição para uso 
em voo, então é hora de partir. Uma vez no ar e no curso, 
tente verificar os ventos de altitude. Use a plotagem para 
permanecer o mais próximo da linha do curso dentro das 
condições que o voo permitir. Se os desvios do curso se 
tornarem necessários, fique atento à localização da linha 
do curso até o próximo ponto de curva. Por exemplo, o 
Cumulus diretamente à frente indica uma ascendente, mas 
a 30° fora do curso indica possivelmente uma ascendente 
ainda maior, e talvez seja melhor não desviar. Se o 

Cumulus se formou, é claro que é uma indicação de uma 
área possível de ascendente em comparação com as nuvens 
à frente e requer apenas um desvio de 10° para fora do 
curso, então prossiga em direção a ascendente. Conhecer a 
localização atual do planador e onde está localizada a linha 
do curso é importante para manter a consciência 
situacional. 

Às vezes é necessário determinar um curso aproximado 
uma vez já estando no ar. Assuma que algumas milhas 
antes de alcançar a cidade de Muleshoe, na segunda etapa, 
o tempo à frente não está como a previsão e se deteriorou 
- agora há uma chuva no terceiro ponto de curva (Circle 
Back). Em vez de continuar para um pouso certo na 
chuva, a decisão a ser tomada é cortar o triângulo e tente 
voltar diretamente para Portales. Faça a medida e 
descubra que Portales fica a cerca de 37 milhas de 
distância, e a posição estimada é de cerca de 240°. Corrija 
a variação (9°) para uma proa magnética de cerca de 231° 
(240° - 9° = 231°). A noroeste o vento é quase 90° em 
relação ao novo curso e requer uns 10° ou 20° de 
caranguejamento para a direita, para um rumo entre 250° 
e 270° devendo funcionar, permitindo alguma deriva nas 
ascendentes. Com prática, todo o processo de pensamento 
deve levar pouco tempo. 

O céu em direção a Portales indica condições favoráveis de 
ascendentes. No entanto, a área ao longo do novo curso 
inclui colinas de areia, uma área que pode não ter boas 
escolhas para pousos fora do campo. Pode ser uma boa 
ideia voar de forma mais conservadora até esta área e, em 
seguida, de volta para onde há campos adequados para 
pouso. Navegar, avaliar as condições futuras e tomar 
decisões será necessário até a chegada de volta a Portales 
ou até que um pouso seguro fora do campo seja concluído. 

Navegação usando GPS  

Os sistemas de navegação GPS estão disponíveis como 
pequenas unidades. (Consulte o Capítulo 4, Instrumentos 
de Voo, para obter informações sobre GPS e computadores 
de voo eletrônicos.) Alguns pilotos preferem usar os 
computadores de voo existentes para o planeio final e 
acelerar a velocidade das informações e adicionar um GPS 
portátil para navegação. Um Sistema GPS facilita a 
navegação. Uma unidade GPS exibe a distância para um 
ponto especificado, geralmente encontrado percorrendo 
um banco de dados interno de waypoints. Muitas unidades 
de GPS também calculam e exibem continuamente a 
velocidade no solo. Se a TAS também é conhecida, o 
componente de vento de proa calculado a partir do GPS, 
subtraindo a velocidade do solo e da TAS. Muitas unidades 
de GPS também apresentam uma exibição de mapa móvel 
que mostra posições passadas e presentes em relação a 
vários marcos proeminentes como aeroportos. Essas 
exibições podem frequentemente fazer zoom in e out para 
várias escalas de mapa. Outras unidades de GPS permitem 
marcar um ponto para referência futura. Esse recurso pode 
ser usado para marcar a localização de uma térmica antes 
de   



entrar em um ponto de curva, com a esperança de que a 
área ainda esteja ativa depois de contornar o ponto de 
curva. 

Uma desvantagem das unidades de GPS é a sua 
atratividade - é fácil de se distrair com a unidade à custa 
de voar o planador e encontrar ascendentes. Isso pode 
levar a um perigoso hábito de se concentrar muito tempo 
dentro da nacele em vez de olhar para fora verificando o 
tráfego. Como qualquer instrumento eletrônico, as 
unidades de GPS podem falhar. Por isso, é importante ter 
um backup para navegação, como uma carta e um plotter. 

Técnicas de Navegação 

A regra número um de uma navegação segura é ficar 
sempre dentro do alcance de uma área de pouso adequada. 
A área de pouso alternativa pode ser um aeroporto ou 
campo de uma fazenda. Se uma térmica é necessária 
apenas para chegar a uma área para um pouso adequado, 
os procedimentos seguros de navegação não estão sendo 
praticados. Os pilotos devem sempre planejar altas razões 
de afundamento entre as térmicas uma vez que sempre há 
áreas de afundamento ao redor de uma térmica para 
preencher o vazio criado pelo ar ascendente. 

Antes de se aventurar além da distância de voo a partir do 
aeroporto sede, ascensão em térmicas e técnicas de 
navegação podem ser praticadas usando pequenos 
triângulos ou outros circuitos curtos. Três exemplos são 
mostrados na Figura 11-10. O comprimento de cada perna 
depende do desempenho do planador, mas elas são 
tipicamente pequenas, cerca de 5 ou 10 milhas cada. 
Condições de ascensão não precisam ser excelentes para 
estas tarefas práticas, mas não devem ser tão fracas que 
seja difícil de ficar no ar. Em um bom dia, o triângulo pode 
ser voado mais de uma vez. Se outros aeroportos estão nas 
proximidades, praticar encontrá-los e mudar para a sua 
frequência de comunicação e ouvir o tráfego voando na 
área será bem-vindo. Conforme o progresso é feito ao longo 
de cada perna do triângulo, checar frequentemente a 
altitude necessária para retornar ao aeroporto de origem e 
abandonar o curso, se necessário. Definir uma altitude 
mínima de 1.500 pés ou 2.000 pés AGL para chegar de 
volta ao aeroporto de origem com uma margem de 
segurança. Cada pouso depois de um voo deve ser um 
pouso de precisão. 

Determinar os ventos durante o percurso pode ser difícil. 
Frequentemente uma estimativa é a melhor forma que 
pode ser alcançada. Uma primeira estimativa é obtida a 
partir de previsões de vento fornecidas pelo AFSS. Uma 
vez no ar, estimar a velocidade do vento e a direção das 
sombras dos cumulus no solo, tendo em mente que os 
ventos no nível da nuvem são muitas vezes diferentes do 
que aqueles em níveis mais baixos. Em dias sem nuvens, 
obtenha uma estimativa do vento anotando a deriva 
enquanto estiver ascendendo numa térmica. Se a 
estimativa foi para um vento de proa de 10 knots, mas 
mais altura é perdida durante o planeio do que a 
calculadora de planeio indicou, a estimativa de vento pode 
ser muito baixa e precisará ser ajustada. Ao voar com 
GPS, determine a velocidade do vento a partir do TAS por 

simples subtração. Alguns computadores de voo calculam 
automaticamente os ventos enquanto outros sistemas de 
GPS estimam ventos calculando a deriva depois de várias 
voltas numa térmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-10. Exemplos de prática de circuitos de 
navegação. 

É importante desenvolver habilidade em determinar 
rapidamente a altitude necessária para uma distância 
medida usando ferramentas de calcular o planeio. Por 
exemplo, enquanto em um voo de navegação e sobre um 
bom ponto de pouso e próximo ao local de pouso planejado 
a uma distância de 12 milhas em um vento de 10 nós. 
[Figura 11-11] A calculadora de planeio mostra que 3.200 
pés são necessários para realizar o planeio. Adicionar 1.500 
pés acima do solo para ter tempo para configurar um pouso 
fora do campo, se necessário, perfazendo o total necessário 
de 4.700 pés. A altura atual é apenas 3.800 pés, não 
estando suficientemente alto para realizar as 12 milhas de 
planeio, mas ainda alto o suficiente para começar o curso. 
Pense em ajustar a velocidade com base no anel de 
MacCready ou outro diretor de velocidade. Depois de duas 
milhas sem ascensão, a altitude é quase 3.300 pés, ainda 
não alto o suficiente para planar as 10 milhas restantes, 
mas alto o suficiente para voltar ao último local de pouso. 
Depois de quase 4 milhas, uma térmica de 4 knots é 
encontrada a cerca de 2.700 pés e provê uma subida para 
4.300 pés. 

Ao usar a ferramenta de cálculo de planeio, lembre-se de 
que cálculos representam apenas a razão de descida do 
planador  
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em ar calmo. Qualquer descendente pode afetar 
drasticamente esses cálculos e torná-los inúteis. Em tempo 
com boa ascensão, haverá também áreas de forte 
descendente. Um piloto de planador deve aprender a ler o 
céu para encontrar as ascendentes e evitar as descendentes 
ou passar por elas o mais rápido possível. Um bom piloto 
de planador estará ciente das polares daquele planador em 
particular e os efeitos das diferentes condições de 
ascendente, descendente e ventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante uma ascendente, o vento a favor dos movimentos 
térmicos pode provocar um desvio de cerca de meia milha 
no curso planejado. Agora, há quase 9 milhas para planar 
para o próximo local de pouso, e uma verificação da 
calculadora de planeio indica que são necessários 2.400 pés 
para o planeio com vento de proa de 10 knots, mais 1.500 
pés no destino, para um total de 3.900 pés. Agora, há 400 
pés acima do mínimo necessário dando uma margem para 
planejar o pouso. No exemplo anterior, havia a térmica 
com topo a 3.600 pés (em vez de 4.300 pés) onde não 
haveria altitude suficiente para planar as 9 milhas com um 
vento de proa de 10 knots. No entanto, seria altura 
suficiente para continuar no curso com esperanças de 
encontrar mais térmicas antes de precisar curvar para ficar 
a favor do vento e voltar ao ponto de pouso anterior. 
Qualquer voo de navegação envolve dúzias de decisões e 
cálculos tais como esta. Além disso, as margens de 
segurança podem precisar ser mais conservadoras se há 
razão para acreditar que o planeio pode não ocorrer como 
planejado, como por exemplo, outros pilotos relatando 
descendentes ao longo do curso pretendido. 

Em qualquer voo de planador, existe uma altitude quando 
uma decisão deve ser tomada para cessar as tentativas de 
trabalhar nas térmicas e comprometer-se com um pouso. 
Isto é especialmente verdadeiro para os voos de navegação 
onde os pousos são frequentemente em locais 
desconhecidos e apresentam pressões adicionais como as 

discutidas no Capítulo 8, Procedimentos de emergência e 
anormais. É ainda mais difícil em voos de navegação 
mudar o processo mental de ganhar altitude para se 
comprometer com um pouso. Para iniciantes, uma altitude 
de 1.000 pés AGL é um mínimo recomendado para 
comprometer-se em pousar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A melhor coisa é escolher um local de pouso ainda com 
1.500 pés AGL, o que permite tempo para se preparar para 
uma térmica enquanto inspeciona ainda mais a área de 
pouso pretendida. A altitude exata em que os processos 
mentais devem mudar de ganhar altitude para a 
preparação do pouso depende do terreno. Em áreas do 
centro-oeste dos Estados Unidos, campos de terra firme 
podem estar presente a cada poucos quilômetros, 
permitindo um atraso na seleção do campo para a uma 
altitude mais baixa. Nas áreas do sudoeste do deserto ou a 
Great Basin, os locais de pouso podem estar a 30 ou mais 
milhas. Além disso, focar-se em um local de pouso deve 
começar em altitudes acima do solo muito mais elevadas. 

Uma vez definida a mudança, não tente nova térmica se 
afastando novamente. Acidentes ocorrem devido a estóis 
ou na tentativa de girar em térmicas durante o padrão de 
tráfego. Danos na fuselagem do planador podem ocorrer 
depois que um piloto se afasta de um ponto para fazer um 
pouso seguro ao tentar girar em térmicas a baixas 
altitudes. Quando a térmica dissipa, o piloto está muito 
além do local para retornar para um pouso seguro e é 
deixado com uma escolha de pouso menos adequada. É 
fácil cair nessa armadilha.   

Figura 11-11. Exemplo de um perfil de voo durante um percurso de navegação. 
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Na excitação de se preparar para um pouso fora do campo, 
não esqueça de percorrer antes uma lista de verificação. 

Um primeiro voo navegação comum é de 50 quilômetros 
(32 milhas terrestres) voando em linha reta com pouso em 
outro campo. A distância é curta o suficiente para que 
possa ser voada em um ritmo vagaroso em um dia de 
térmicas médias e também se qualificar para parte do C de 
Prata da FAI. Prepare bem o curso e descubra todas as 
áreas de pouso disponíveis ao longo do caminho. Chegue 
ao local de voo cedo, então não haverá pressa nas 
preparações do pré-voo. Uma vez no ar, tire um tempo 
para ter uma ideia das térmicas do dia. Se o dia parece bom 
o suficiente e a altura é adequada para partir no curso, 
comprometa-se com a tarefa! Pouso longe do campo de 
origem pela primeira vez requer habilidade, planejamento 
e conhecimento, mas é um construtor de confiança se a 
tarefa foi realizada ou não. 

Planando rápido e mais longe 

Voos de navegação, incluindo pequenos triângulos de 
treino dentro da escala de planeio, na área do aeroporto de 
partida, é uma excelente preparação e treinamento para 
voos mais longos de navegação. O C de ouro da FAI exige 
um voo de 300 quilômetros (187 milhas terrestres) de 
navegação, que pode ser uma distância na reta ou um 
triângulo declarado ou um voo de ida e volta. Uma média 
de velocidade numa navegação é da ordem de 20 ou 30 
milhas por hora (mph) o que pode ser adequado para um 
voo de 32 milhas, mas essa velocidade média é muito baixa 
na maioria dos dias para voos mais longos. Voando a 
velocidades médias mais altas também permite voos mais 
distantes. 

A melhoria das habilidades de navegação vem 
principalmente da prática, mas revendo a teoria com a 
experiência adquirida é também importante. Uma teoria 
ou técnica que inicialmente faz pouco sentido para o 
iniciante tem um significado real depois de vários voos de 
navegação. A autocrítica do pós-voo é uma ferramenta útil 
para melhorar as habilidades. 

No contexto de uma navegação, voar mais rápido significa 
alcançar uma velocidade média maior. O segredo para um 
voo de navegação mais rápido reside em passar menos 
tempo ganhando altitude e mais tempo planando. Isto é 
conseguido usando apenas as melhores térmicas e 
gastando mais tempo nas ascendentes e menos tempo nas 
descendentes. Velocidades ótimas entre térmicas são dadas 
pela teoria dos anéis de MacCready e/ou teoria da 
velocidade para se voar, o que pode ser determinada 
através do uso adequado do anel de MacCready ou um 
diretor de velocidade eletrônico equivalente. 

Faixas de altura 

Na maior parte dos dias há uma faixa de altitude, 
chamada de faixa de altura, na qual a resistência térmica 
está no máximo. Faixas de altura podem ser definidas 
como a faixa ideal de altitude para ganhar altitude e 
planar em um determinado dia. Por exemplo, uma térmica 
na faixa de 3.000 pés AGL pode ter 200 a 300 fpm de 
ascensão, aumentando para 500 fpm a 5.000 pés AGL e 

enfraquecer antes de chegar a 6.000 pés AGL. Nesse caso, 
a faixa de altura seria de 2.000 pés situada entre 3.000 pés 
e 5.000 pés AGL. Ficar dentro desta faixa lhe dará as 
melhores (mais rápidas) subidas. Evite parar em térmicas 
mais fracas enquanto dentro da faixa de altura, a menos 
que haja um bom motivo.  

Em outro dia, as térmicas podem ser fortes de 1.000 pés 
para 6.000 pés AGL antes de enfraquecer, o que sugeriria 
uma faixa de altura de 5.000 pés. Neste caso, no entanto, 
dependendo do espaçamento térmico, terreno, nível de 
experiência do piloto e outros fatores, a faixa de altura 
seria de 2.000 pés ou 3.000 pés até 6.000 pés AGL. Evite 
continuar nos limites inferiores das fortes térmicas (1.000 
pés AGL) caso falhe em encontrar uma térmica não haverá 
tempo extra antes de se comprometer com um pouso. 
[Figura 11-12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-12 Exemplo de Faixa de Altura 

NOTA: Nos boletins das Estações de Serviço de Voo 
Automatizadas (AFSS) estas informam os níveis das 
nuvens como AGL e em METAR e PIREPS são 
apresentados como MSL. As previsões de área dão nuvens 
como MSL se acima de 1.000' AGL. Os pilotos devem ter o 
cuidado de determinar qual valor está sendo apresentado. 
Isso é muito importante quando os pilotos de planador 
navegam para aeroportos de maior altitude, portanto 
devem considerar a altura do campo desses relatórios em 
MSL para garantir a separação de nuvens. 

  



Determinar o topo da faixa de altura é uma questão de 
preferência pessoal e experiência, mas uma regra geral 
coloca o topo em uma altitude onde as térmicas caem para 
75% da melhor subida alcançada. Se a força térmica 
máxima na faixa de altura é de 400 fpm, saia quando as 
térmicas diminuírem para 300 fpm por mais de uma ou 
duas voltas. A resistência térmica usada para determinar 
a faixa de altura deve ser uma subida média alcançada. 
Muitos variômetros eletrônicos têm uma função média que 
exibe a subida média em intervalos de tempo específicos. 

Outra técnica envolve simplesmente cronometrar a 
altitude obtida por mais de 30 segundos ou 1 minuto. 

Teoricamente, a velocidade média ideal é atingida se o anel 
de MacCready é definido para a razão de subida alcançada 
dentro da faixa de altura. Para fazer isso, gire o anel para 
que o índice coincida com a marca da razão de subida 
alcançada (por exemplo, 400 fpm) em vez de zero (a 
configuração usada para a distância máxima). Uma série 
de subidas e planeios dá o melhor equilíbrio entre passar o 
tempo subindo e planando. A lógica é que, em dias mais 
fortes, a altitude extra perdida voando mais rápido entre 
térmicas é mais do recomposta pelas fortes térmicas 
encontradas. Voando mais devagar que a configuração 
MacCready não irá fazer o melhor uso das térmicas 
disponíveis. Voando mais rápido que a configuração 
MacCready usará muita altitude entre térmicas; em 
seguida, irá levar mais tempo do que a quantidade ideal 
para recuperar a altitude. 

O uso estrito do anel MacCready pressupõe que a próxima 
térmica é pelo menos tão forte quanto o ajustado no anel e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pode ser alcançada com a altitude disponível. Esforços 
para voar mais rápido devem ser misturados com um bom 
julgamento quando as condições não são ideais.  

Fatores que podem exigir deixar a teoria do anel 
MacCready incluem terreno (altura extra necessária à 
frente para livrar um topo de montanha), a distância até o 
próximo ponto de pouso ou abaixo da faixa de altura, 
procure subir mais alto, planar mais lentamente, ou 
ambos. 

Para ilustrar o uso da teoria da velocidade para se voar, 
suponha que quatro planadores estão na mesma altura. À 
frente estão três nuvens cúmulus fracas, cada uma 
produzindo térmicas de 200 fpm, depois um cúmulus com 
térmicas de 600 fpm, como na Figura 11-13.  

• O piloto 1 define o anel para 6 nós para a forte 
ascendente esperada e subir sob o grande cumulus, 
mas a abordagem agressiva colocará o planador no 
solo antes de chegar a nuvem. 

• Piloto 2 define o anel para 2 nós e sobe em cada 
nuvem até redefinir o anel para 6 nós depois de 
subir sob o terceiro cumulus fraco, de acordo com a 
rigorosa teoria de velocidade para voar. 

• Piloto 3 é conservador e define o anel a zero para o 
planeio máximo. 

• Piloto 4 calcula a altura necessária para planar 
para o grande cumulus usando um ajuste 
intermediário de 3 nós, e verifica que o planador 
pode planar para a nuvem e ainda estar dentro da 
faixa de altura. 
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Figura 11-13. Exemplo de planeios obtidos para diferentes ajustes no anel MacCready 
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No momento em que o piloto 4 subiu sob o grande 
cúmulus, o piloto está bem à frente dos outros dois pilotos 
e está retransmitindo instruções para o piloto 1. Este 
exemplo ilustra a ciência e a arte de voar mais rápido numa 
navegação. A ciência é movida pela teoria da velocidade 
para voar, enquanto a arte envolve interpretar e modificar 
a teoria para as reais condições. O conhecimento da teoria 
da velocidade para voar é um importante pilar. Como 
aplicar a arte do ganho de altura decorre da prática e da 
experiência. 

Dicas e Técnicas 

A faixa de altura muda durante o dia. Em um dia pico 
típico, a altura e força térmica frequentemente aumentam 
rapidamente durante o final da manhã, e depois ambos 
permanecem um pouco mais estáveis por várias horas 
durante a tarde. A faixa de altura sobe e amplia com a 
altura da térmica. Às vezes, o topo da faixa de altura é 
limitado pela base de nuvens cumulus. A base da nuvem 
pode aumentar lentamente por milhares de pés ao longo de 
várias horas, durante as quais a banda de altura também 
aumenta. Térmicas muitas vezes se "desligam" 
rapidamente no final do dia, então uma boa regra geral é 
ficar mais alto no final do dia. [Figura 11-14] 

É uma boa ideia parar e subir quando estiver perto da 
parte inferior da faixa de altura. Muita ousadia pode levar 
a um pouso antecipado fora do campo. Agir com muita 
força leva a perda de tempo em altitudes mais baixas 
porque o piloto está tentando subir em fracas condições de 
ascendente. 

Outra maneira de aumentar a velocidade da navegação é 
evitar girar em todas as térmicas. Uma técnica conhecida 
como voo dos golfinhos pode ser usada para cobrir 
distâncias surpreendentes em dias com pouca ou nenhuma 
térmica. A ideia é acelerar nas descendentes e desacelerar 
nas ascendentes enquanto apenas parando para girar nas 
melhores térmicas. A velocidade para se voar entre as 
áreas de ascendentes é baseada no anel de MacCready 
numa configuração apropriada. Esta técnica é eficaz 
quando as térmicas têm um espaçamento relativamente 
pequeno, como ocorre ao longo de uma rua de nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplo, suponha que dois planadores estão 
começando a  voar sob uma rua de nuvens com frequentes 
térmicas e apenas uma fraca dissipação entre as mesmas. 
O planador 1 usa as condições de forma mais eficiente, 
voando mais rápido na descendente e mais lento na 
ascendente. Em pouco tempo, o planador 1 ganhou 
distância em relação ao planador 2. O planador 2 conserva 
a altitude e fica perto da base da nuvem, voando a melhor 
L/D através da fraca dissipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11-14. Altura térmica e faixa de altura em 
relação as horas do dia. 
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Voo Lento Voo Rápido    
Planador 1        usando o voo do golfinho, atinge uma distância maior  
Planador 2        planeio de alta velocidade na reta atinge menos distância 
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Ao ficar sob as nuvens, ele é forçado a voar mais rápido em 
áreas de ascendente, exatamente o oposto de voar rápido 
na descendente e lento na ascendente. No final da rua de 
nuvens, uma boa ascendente coloca rapidamente o 
planador perto da base da nuvem e bem à frente do 
planador 2. [Figura 11-15] A melhor velocidade para voar 
diminui o tempo na descendente e, portanto, diminui a 
quantidade total de perda de altura, mas produz o melhor 
progresso para a frente. Ser mais lento na descendente 
aumenta o tempo na descendente e retarda o progresso, 
sendo rápido na ascendente diminui o tempo na 
ascendente e o ganho de altitude. 

Em um voo de navegação real, uma combinação de um 
voo em golfinho e o planeio clássico são frequentemente 
necessários. Em um exemplo anterior, os dois pilotos que 
decidiram não parar e girar nas térmicas mais fracas ainda 
se beneficiariam de técnicas de voo em golfinho na 
ascendente e na descendente parando para subir na 
ascendente mais forte. 

Situações especiais 
Desvios de curso 

O desvio em um voo de longa distância é a norma em vez 
da exceção. Alguns dias fornecem um tempo com bons 
cumulus uniformemente distribuídos em todos os 
quadrantes, e ainda é benéfico desviar-se para uma 
ascendente mais forte. Desvios de 10° ou menos, 
adicionam pouco à distância total e devem ser usados sem 
hesitação para voar em direção a uma área com melhores 
ascendentes. Mesmo desvios de até 30° valem a pena se 
levarem a uma área melhor e/ou evitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

a suspeita de descendentes. Quanto mais cedo o desvio é 
iniciado, a distância total coberta é menor durante o 
desvio. [Figura 11-16] 

Desvios de 45° ou até 90° podem ser necessários para evitar 
condições desfavoráveis à frente. Um exemplo pode ser 
uma grande área sem nuvens ou uma área sombreada onde 
o cumulus se espalhou para uma condição estratificada. Às 
vezes, desvios acima de 90° são necessários para retornar 
às térmicas ativas depois de se aventurar em potenciais 
condições de ar estável. 

Desvios devido a mau tempo à frente devem ser realizados 
antes que o voo se torne inseguro. Por exemplo, se as bases 
de nuvem estão baixando e as chuvas se desenvolvendo, 
sempre existe a opção de uma área de pouso segura e limpa 
antes que as condições se deteriorem demais. Geralmente, 
os pilotos de planador encontrarão ar estável ou 
descendentes que vão colocá-los no solo antes das 
condições VFR desaparecem. Se o céu ficar nublado, o 
aquecimento cessará. As orográficas podem permanecer, 
mas estarão nas nuvens, então, de qualquer forma, o piloto 
deve pousar. Assim, é melhor pousar segundo o seu 
planejamento, em vez de ser forçado a pousar por total 
falta de sustentação. Trovoadas ao longo do curso são um 
perigo especial, uma vez que a tempestade pode afetar os 
ventos a várias milhas ao redor da tempestade. Não conte 
com pouso em um local dentro de 10 milhas de uma forte 
tempestade - locais mais longe são mais seguros. 
Trovoadas à frente muitas vezes justificam grandes 
desvios de curso de até 180° (ou seja, recue para a 
segurança). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11-16. Efeitos de iniciar os desvios de curso em diferentes momentos. Setas vermelhas mostram a 
distância extra do curso e indicam o benefício de se antecipar os desvios do curso inicial 

 



NOTA: O desenvolvimento da nuvem pode sombrear a 
terra, diminuindo o aquecimento e, consequentemente, 
diminuindo as térmicas. Esteja atento sobre o 
sombreamento de nuvens. 

Procedimentos perdidos 

A navegação ficou muito mais fácil com o advento do GPS. 
Como os sistemas de GPS não estão 100% livres de falhas, 
pilotos ainda devem ser capazes de usar as cartas e bússola 
para navegação. É importante ter um plano alternativo no 
caso de se perder. Como discutido anteriormente, a 
preparação para o pré-voo pode ajudar a evitar se perder. 
Gaste algum tempo estudando as cartas dos aeroportos ou 
outros marcos notáveis ao longo do percurso. 

Se você ainda estiver perdido após alguma pesquisa inicial, 
tente permanecer calmo. A primeira prioridade é garantir 
que haja uma área para pouso dentro da distância de voo. 
Então, se possível, tente encontrar uma ascendente, 
mesmo que seja fraca, e suba. Isso lhe dará tempo e uma 
visão mais ampla da área. Em seguida, tente estimar a 
última posição, o curso voado e quaisquer possíveis 
diferenças no vento em altitude. Por exemplo, talvez o 
vento de proa seja mais forte do que o esperado e você não 
estará tão longe do curso como esperado. Tente identificar 
a posição atual a partir de uma estimativa da distância 
percorrida por um determinado período de tempo e 
confirme os pontos de referência visíveis com referência a 
carta. Por exemplo, se no ponto X, com uma média de 
cerca de 50 knots, no rumo norte por cerca de 30 minutos 
deveria levar o planador para o ponto Y. Volte a olhar 
para os pontos de referência da carta que devem estar 
próximos do ponto Y, em seguida, procure no solo por 
esses pontos de referência. Ao girar térmicas durante a 
pesquisa tem a vantagem de permitir uma busca mais 
acurada enquanto circula. 

Uma vez que um marco é localizado na carta e no solo, 
confirme a localização encontrando alguns outros marcos. 
Por exemplo, se tem uma cidade abaixo, então a rodovia 
deve curvar como mostrado na carta. Faz isto? Se você 
está perdido e perto de uma área de pouso adequada, fique 
na área até estar certo do local. Aeroportos e pistas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aeroportos fornecem dicas valiosas, como orientação da 
pista e marcações ou a localização da cidade ou uma cidade 
em relação ao aeroporto. 

Se todos os esforços falharem, tente uma chamada de rádio 
para outros pilotos na área. Uma descrição do que está 
abaixo e nas proximidades pode trazer a ajuda de um 
piloto mais familiarizado com a área. 

Voo de navegação em um planador com 
capacidade self-lauching 
Um planador com capacidade self-lauching pode dar ao 
piloto muito mais liberdade em troca de uma aeronave 
mais complexa e cara. Primeiro, um planador self-lauching 
permite que o piloto decole de aeroportos sem uma 
aeronave ou piloto de reboque. Em segundo lugar, o motor 
pode ser usado para evitar pousos fora do campo e 
prolongar o voo. Em teoria, quando se perde altura em um 
planador self-lauching, simplesmente dar partida no 
motor e subir até alcançar a próxima ascendente é uma 
opção. Esta segunda vantagem tem armadilhas e perigos 
próprios e levam a muitos acidentes devido a falha do 
motor e/ou procedimentos de partida inadequados. 
Motores em planadores self-lauching geralmente são 
menos confiáveis do que os dos aviões e são suscetíveis a 
problemas específicos. Por exemplo, no oeste dos Estados 
Unidos, as térmicas de verão geralmente se estendem a 
altitudes onde o ar é frio. O motor self-lauching pode ficar 
frio depois de várias horas de voo, e pode levar mais tempo 
para dar partida ou pode até mesmo falhar. 

 O excesso de confiança no motor pode resultar em uma 
falsa sensação de segurança. Isso pode levar os pilotos a 
planar sobre terrenos impróprios, algo que eles 
normalmente não fariam. Se o motor falha quando mais 
necessário, o piloto não tem um lugar seguro para pousar. 
Alguns acidentes ocorreram quando a partida do motor 
estava totalmente funcional, mas na pressa para dar 
partida no motor para evitar o pouso, o piloto não realizou 
uma tarefa, como ligar a ignição. Outros acidentes 
ocorreram em que o motor não ligou imediatamente, e 
enquanto tentava resolver o  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 11-17. Efeitos sobre a razão de planeio devido o motor estar estendido, mas não em funcionamento. 



problema inicial, o piloto também voou para longe de uma 
área de pouso adequada. Para um planador de auto-
lançamento com um motor que se encaixa na fuselagem 
atrás da nacele, o arrasto adicionado por um motor 
estendido pode reduzir o planeio numa proporção entre 50 
e 75 por cento. [Figura 11-17]  

A altura crítica de decisão para dar partida no motor de 
um planador com capacidade self-lauching é tipicamente 
maior do que a altura crítica de decisão para um planador 
não motorizado. Isto é devido a um combinação do tempo 
necessário para ligar o motor e o arrasto extra causado 
durante o processo de partida. Pode demorar desde 200 pés 
a 500 pés de altitude para estender e, em seguida, dar 
partida no motor. Considerando que um planador sem esta 
capacidade pode comprometer-se a 1.000 pés AGL para o 
pouso, o piloto de um planador self-lauching 
provavelmente optará por 1.500 pés AGL, dependendo do 
planador e opções de pouso caso o motor venha a falhar. 
Nesse sentido, o planador com capacidade self-lauching se 
torna mais restritivo. 

O voo de navegação também pode ser feito com motor em 
um planador com capacidade self-lauching, ou uma 
combinação de potência do motor e ascendentes. Para 
alguns planadores self-lauching, a maior eficiência por 
galão de combustível é alcançada com uma subida 
máxima com motor seguido de um planeio com motor 
desligado. Verifique o manual para recomendações. 

Outro tipo de planador possui um motor de sustentação. 
Estes motores não são poderosos o suficiente para fazer um 
auto-lançamento, mas são capazes de manter o planador 
no ar se não encontrar ascendentes. Estes motores só 
produzem energia suficiente para superar as descendentes, 
e as maiores razões de afundamento podem facilmente 
ultrapassar a capacidade da razão de subida que muitos 
motores podem oferecer. Este motor é tipicamente menos 
complexo de operar do que os planadores com capacidade 
de auto-lançamento, e podem eliminar a necessidade de 
procedimentos demorados. Pilotos voando com um motor 
são suscetíveis às mesmas armadilhas que seus homólogos 
com capacidade de auto-lançamento. 

Considerações sobre Operações de planador de 
Alto desempenho 
Longos voos de navegação têm sido feitos em planadores 
com desempenho relativamente baixo. No entanto, um 
planador com uma relação de planeio de 40:1 é capaz de 
voar mais longe e mais rápido do que um com 20:1, 
assumindo que os pilotos em ambos têm semelhante níveis 
de habilidade. Muitas vezes, um piloto de planador 
procura mais desempenho em um planador para conseguir 
voos de navegação mais longos e mais rápidos. 

Complexidade do planador 

A maioria dos planadores de alto desempenho tem um 
único assento. Se um planador de alto desempenho de 
assento duplo está disponível, o piloto deve obter algumas 
instruções de um instrutor de voo autorizado antes de 
tentar pilotar um planador de alto desempenho de assento 
único pela primeira vez. Antes de voar em qualquer 

planador de assento único, os pilotos devem familiarizar-
se completamente com o manual, incluindo importantes 
velocidades, problemas de peso e balanceamento, e todos 
os sistemas operacionais do planador, como trem de pouso, 
flaps e localização do freio da roda. 

Planadores de alta performance são geralmente mais 
complexos e um pouco mais difíceis de voar, mas isso varia 
consideravelmente. 

Planadores de Classe Padrão (15 metros de envergadura e 
sem flaps) são fáceis de montar e os mais novos são 
comparativamente mais fáceis de voar. No outro extremo, 
planadores de Classe Aberta (envergadura ilimitada e com 
flaps) podem ter envergaduras de 24 metros ou mais com 
asas em quatro seções. A experiência necessária para voar 
um planador de alto desempenho não pode ser 
quantificado simplesmente em termos de horas totais de 
planador de um piloto.  

Quase todos os planadores de alto desempenho têm trem 
de pouso retrátil, portanto todos os pilotos devem ter 
certeza de que "o trem de pouso está em baixo" na sua lista 
de verificação de pré-pouso. A maioria das alavancas de 
trem de pouso são no lado direito da nacele, mas alguns 
estão no lado esquerdo, então é preciso cautela ao buscar 
uma alavanca para acionar. Certifique-se de que não são 
flaps ou freios aerodinâmicos. Um erro comum é 
negligenciar o recolhimento do trem de pouso e, em 
seguida, retraí-lo por engano como parte da lista de 
verificação de pré-pouso. Um pouso de trem recolhido em 
um planador geralmente causa apenas um 
constrangimento e pequenos danos. A distância entre o 
piloto e a pista com o trem de pouso recolhido é mínimo, 
não oferecendo proteção real de “amortecimento” para o 
piloto durante um pouso forçado. 

Muitos planadores de alto desempenho têm flaps. Alguns 
graus de flap positivo podem ser usados quando se gira 
uma térmica, e alguns planadores têm 30° ou mais de flap 
positivo para velocidades de pouso. Flaps podem ser 
ajustados para 0° para velocidade relativamente baixa de 
planeio, enquanto configurações de flaps negativos estão 
disponíveis para velocidades mais altas. O manual e a 
polar do planador fornecem ajustes de flap recomendados 
para diferentes velocidades, bem como velocidades 
máximas permitidas para diferentes configurações de flap. 
Alguns planadores de alto desempenho não têm freios 
aerodinâmicos e usam somente grandes ajustes de flap 
positivo para pouso. Este sistema permite aproximações 
íngremes, mas pode ser desconfortável para um piloto que 
só usou spoilers ou freio aerodinâmico para pouso. 

Muitos planadores de alto desempenho têm mais 
envergaduras e que exigem cuidados especiais para evitar 
cavalo de pau na decolagem ou pouso. Luzes da pista e 
outras obstruções perto da pista podem se tornar um 
problema.  



Se uma ponta da asa atinge o solo antes do planador ter 
pousado, um cavalo de pau é possível, levando a danos 
extensos e ferimentos graves. Planadores com asas longas 
geralmente têm restrições de velocidade para uso do freio 
aerodinâmico para evitar cargas severas de torção nas 
pontas das asas. 

A sensação dos controles em planadores de alto 
desempenho é leve, e oscilações induzidas pelo piloto 
ocorrem facilmente com o profundor sensível. Movimentos 
de manche usando apenas o pulso, enquanto o antebraço 
descansa na coxa, pode ajudar a evitar estas oscilações. 

Alguns planadores de alto desempenho têm apenas um 
gancho de reboque no centro de gravidade (CG), à frente 
do trem de pouso ou no trem de pouso. Se o gancho do CG 
estiver dentro do alojamento do trem de pouso, o 
recolhimento do mesmo durante o reboque interfere com o 
cabo de reboque. Mesmo se o planador tiver um gancho 
para o nariz, o recolhimento do trem de pouso não é 
recomendado durante o reboque, já que a alavanca é no 
lado direito da nacele e trocando de mãos pode levar à 
perda de controle no reboque. Um gancho de CG, em 
comparação a um gancho de nariz, faz uma decolagem com 
vento cruzado mais difícil uma vez que o planador pode 
aproar o vento mais facilmente. Além disso, um gancho de 
CG torna o planador mais suscetível para "flutuações" na 
decolagem, especialmente se o CG estiver perto do limite 
da cauda. Isso pode representar um sério perigo para o 
piloto de reboque. 

Lastro de água  

Para maximizar a velocidade média em toda navegação 
em um dia com fortes térmicas, o lastro de água pode ser 
usado. O ganho de velocidade entre térmicas supera o 
tempo perdido devido a subidas um pouco mais lentas com 
lastro de água. Se as térmicas são fracas, o lastro não deve 
ser usado. Se fortes térmicas se tornarem fracas, o lastro de 
água pode ser despejado. Em qualquer caso, lastro de água 
deve ser despejado antes do pouso, porque as asas pesadas 
são mais difíceis de manter niveladas e um pouso mais 
brusco é mais provável podendo levar a danos com um 
planador mais pesado. Os tempos de despejo de água 
variam, mas são tipicamente entre 2 e 5 minutos. 

Lastro de água é transportado nas asas em tanques 
embutidos ou em bolsas d'água. Este último funciona bem, 
mas é conhecido por ter problemas com vazamentos. 
Sistemas de enchimento e descarga variam de planador 
para planador, e é vital estar familiarizado com o sistema 
de lastro descrito no manual. O enchimento sem a 
adequada ventilação pode levar a danos estruturais. É 
preciso ter cuidado para garantir que ambas as asas sejam 
preenchidas com a mesma quantidade de água. Se uma asa 
tiver alguns galões extras, isso pode levar a pilonagens e 
perda de controle na decolagem, especialmente na 
presença de um vento cruzado. 

A água se expande quando vai do estado líquido ao estado 
sólido. A força do congelamento do lastro de água pode ser 
suficiente para dividir as superfícies das asas de material 
composto. Se antecipando se for voar em níveis onde a 
temperatura pode estar abaixo de 0° C, siga o manual 

adicionado o aditivo recomendado para evitar o 
congelamento. 

Alguns planadores têm um pequeno tanque de lastro na 
cauda, bem como lastro nas asas. Lastro de cauda é um 
meio eficaz para ajustar o CG quando este estiver muito à 
frente. Deve ser usado com cautela, no entanto, uma vez 
que a posição do tanque de lastro dá um longo braço atrás 
do CG. Um cálculo descuidado pode levar a colocar muita 
água no tanque de cauda e assim voar com um CG que 
estará atrás do limite. 

Voo de navegação fazendo uso de outras fontes 
de subida 

Muitos recordes mundiais de distância e velocidade foram 
quebrados usando orográficas ou ascendentes de ondas. 
Sob as condições certas, estas fontes de subida podem se 
estender por centenas de quilômetros desde o nascer ao pôr 
do sol. A elevação da crista ou da onda é geralmente mais 
consistente do que térmicas, permitindo trechos longos e 
retos em alta velocidade. 

O voo de navegação em orográficas levanta alguns 
problemas especiais e considerações. Muitas vezes, a 
melhor ascendente é muito próxima do cume da montanha 
onde o ar pode ser bastante turbulento. Grande 
concentração do piloto é necessária durante várias horas 
perto do terreno em condições difíceis para voos mais 
longos. Em cordilheiras relativamente baixas (por 
exemplo, no leste dos Estados Unidos) as ascendentes não 
vão muito alto, então o piloto nunca está muito longe de 
um potencial pouso fora do campo. Estas não são 
condições ideais para um piloto iniciar o treinamento de 
navegação. Em condições mais amenas, lacunas na crista 
podem exigir uma ascendente para ganhar altura 
suficiente para atravessá-la. As orográficas podem 
fornecer um local confortável para esperar, 
temporariamente, que as térmicas se formem. Por 
exemplo, se o cumulus se espalhou para formar uma 
camada de estrato sombreando o solo e eliminando 
térmicas, um declive voltado para o vento pode ser usado 
para manter o voo até que o sol retorne para regenerar as 
térmicas. 

As ascendentes de onda também podem fornecer 
oportunidades para longos e/ou rápidos voos de 
navegação. A maioria dos voos recorde tem sido em 
cadeias montanhosas; voos com mais de 2.000 quilômetros 
foram voados na Nova Zelândia e ao longo dos Andes. Nos 
Estados Unidos, registros de velocidade foram definidos 
usando as ondas Lee das montanhas de Sierra Nevada. Em 
teoria, voos de longa distância também podem ser feitos 
ganhando altitude na onda, planando com um forte vento 
de cauda até a próxima subida. Considerações especiais 
para a fisiologia do piloto (frio, oxigênio, etc.) e restrições 
de espaço aéreo são necessárias quando considerando fazer 
um voo de navegação usando as ascendentes de ondas. 

Zonas de convergência também podem ser usadas para 
melhorar a velocidade na navegação. Mesmo que a 
convergência não seja uma linha consistente, apenas 
atuando como um foco para térmicas, o voo dos golfinhos 
é possível, fazendo planeios em longas distâncias sem 



utilizar térmicas. Quando voando baixo, conhecendo o 
local, em uma pequena escala a convergência pode ajudar 
o piloto a encontrar gatilhos térmicos, que o ajudará a 
voltar para uma altura de cruzeiro confortável. 

É possível encontrar orográfica, térmica e até mesmo 
ascendente de convergência durante um voo de navegação. 
O bom uso das várias fontes ascendentes requer agilidade 
mental, mas torna o voo emocionante e gratificante. 
 
 
 
 
 



 
  

Reboque 
 
 

Capítulo 12 

 
Introdução 
Os aviões de reboque ainda são a forma mais comum para um planador 
ganhar altitude. Reboques fazendo uso de guincho ou automóvel, estão 
sendo cada vez menos usados, uma vez que eles exigem mais pessoal, são 
mais difíceis de configurar, e o ganho de altitude para o planador é apenas 
uma fração do que um avião de reboque pode oferecer. Os pilotos de 
planadores e aeronaves devem cumprir todos os regulamentos aéreos 
federais enumerados no Código de Regulamentos Federais apropriado 
(CFR) que rege este tipo de voo. As CFRs que são aplicáveis a certificação 
de piloto de reboque de planadores é coberto pelo Título 14 do Código (14 
CFR) parte 61, certificação: pilotos, instrutores de voo e instrutores de 
solo, e 14 CFR Part 91, Operações Gerais e Regras de voo. As seções a 
seguir também são aplicáveis: 

• 14 CFR Part 61, seção 61.23 Certificados-médicos: Requisitos e 
validade 

• 14 CFR Part 61, seção 61.56- Voo de cheque 

• 14 CFR Part 61, seção 61.69- Planadores e Ultraleve não motorizado 
e rebocado por veículo: Experiência e requisitos de formação 

• 14 CFR Parte 91, secção 91.15- Lançamento de Objetos 

• 14 CFR Parte 91, secção 91.309- Reboque: planadores e ultraleves 
não motorizados [ Figura 12-3]  

Procedimentos de orientação para reboque também podem ser 
encontrados no Manual de Informações Aeronáuticas (AIM) e referem-se 
ao voo no Espaço Aéreo Nacional (NAS) 



 

Como é que um piloto privado obtém as permissões de reboque? 

CFR, parte 61, secção 61.69, descreve os requisitos para permissões de reboque. 

Você deve 

• Manter pelo menos um certificado de piloto privado com a classificação de categoria apropriada; 

• ter registrado um mínimo de 100 horas como piloto em comando na mesma aeronave categoria utilizada para o reboque; 

• Ter um endosso na CIV de um instrutor autorizado atestando que você recebeu treinamento de voo em planadores ou ultraleves não motorizados, e é proficiente nas áreas listadas em 

parte 61.69 (a) (3) (i) (ii) (iii) e (iv) 

• Ter um endosso na CIV de um piloto que já cumpre os requisitos da parte 61.69 (c) e (d), que tenha acompanhado o piloto em três voos da qual tem certificado e que  tenha cumprido 

pelo menos três voos em aeronave enquanto rebocando um planador ou ultraleve não motorizado, ou procedimentos de voo simulado de reboque; e nos últimos 12 meses tenha 
realizado três reboques reais ou simulados, acompanhados por um piloto qualificado ou que tenha sido rebocado em três voos em um planador ou  ultraleve não motorizado. De 

acordo com a parte 61.52, pilotos rebocando com ultraleve devem ter experiência creditada em ultraleves para sua experiência em reboque e endossos.  
Você deve 

• Manter pelo menos um certificado de piloto privado com a classificação de categoria apropriada; 

• Ter registrado um mínimo de 100 horas como piloto em comando na mesma aeronave da categoria utilizada para o reboque; 

• Um endosso na CIV por parte de um instrutor autorizado que tenha avaliado a sua experiência de reboque de ultraleve e que verificou seu cartão de piloto de rebocador recebido de USHPA, verificando que tenha 

recebido o treinamento, autorizando-o a se tornar um piloto de reboque de planadores e / ou ultraleve não motorizado; e nos últimos 12 meses realizou três reboques reais ou simulados, acompanhados por um piloto 
qualificado, ou que tenha sido rebocado por três voos em um planador ou ultraleve não motorizado.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12-1. Planadores usam aviões de reboque para 
ganhar altitude 
Inspeções de equipamentos e Verificações 
Operacionais 

 Gancho de reboque 

 Há tipicamente dois tipos de ganchos de reboque usados 
nos Estados Unidos: Tost ou Schweizer. O gancho de 
reboque deve ser inspecionado para que tenha um 
funcionamento correto antes de qualquer atividade de 
reboque. [Figura 12-4] 

Gancho de reboque Schweizer 

Antes de usar, o gancho de reboque e o punho de 
desligamento devem ser inspecionados quanto a danos, 
fissuras, deformação e liberdade de movimento sobre o 
pino de articulação. Verificar visualmente o gancho de 
reboque e assegurar que o gancho engata corretamente ao 
punho de desligamento. Inspecionar o espaçador de 
borracha para verificar a condição geral e o estado do cabo 
de reboque. Dentro da cabine, verifique se o punho de 
desligamento manual não está friccionando contra o 
assento da aeronave ou quaisquer outras obstruções, e 
verifique a segurança do conjunto do punho de 
desligamento e a fixação do cabo. 

Os seguintes procedimentos operacionais devem ser 
realizados no gancho de reboque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Com uma tensão na corda de reboque, uma outra pessoa 
deve puxar o punho de desligamento na cabine do .• 
Conectar a corda de reboque no gancho de reboque e 
aplicar uma tensão na corda na direção do reboque do 
planador e verificar se houve a liberação adequada da 
corda de reboque. 

• Se a corda de reboque não liberar corretamente, restringir 
o uso do planador até que os devidos reparos possam ser 
feitos. 

• Volte a colocar a corda de reboque e aplique um puxão 
moderado na direção de reboque. 

• Inspecione o conjunto de desligamento para assegurar 
que se manteve completamente fechado. 

• Se o conjunto de liberação abriu, mesmo que 
parcialmente, restringir o planador e reparar o conjunto de 
reboque. 

Gancho de Reboque Tost 

Antes do uso, verifique se o gancho de desligamento abre 
completamente quando o punho da nacele é puxado em 
toda a sua extensão. O gancho de desligamento deve tocar 
o anel do gancho de reboque. Se o mecanismo de 
desligamento não está funcionando corretamente, o 
mesmo não deve ser reparado por qualquer pessoa que não 
seja a própria fábrica Tost. 

Dentro da cabine, verifique se o punho de desligamento 
manual não está friccionando contra o assento da 
aeronave ou quaisquer outras obstruções, e verificar a 
segurança do conjunto do punho de desligamento e a 
fixação do cabo. Quando o punho de desligamento manual 
é solto, o gancho de reboque deve retornar à posição de 
totalmente fechado. Antes de cada uso, verifique o gancho 
de reboque e garanta que está isento de sujeiras e/ou 
corrosão. É importante confirmar que a extremidade do 
cabo de reboque que será conectado ao avião está equipada 
com um anel de reboque Tost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 12-2. Extrato do CFR, parte 61, seção 61.69. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os seguintes controles de operação devem ser realizados no 
gancho de reboque: 

• Conectar a corda de reboque no gancho de reboque e 
aplicar tensão na corda na direção do planador. 

• Com a tensão na corda de reboque, uma outra pessoa 
deve puxar o punho de desligamento na cabine do avião 
reboque e verificar se houve a liberação adequada da corda 
de reboque. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se a corda de reboque não liberar corretamente, restringir 
o uso do reboque até que os reparos possam ser feitos. 

• Volte a colocar a corda de reboque e aplique um puxão 
moderado na direção do planador. 

• Inspecionar o conjunto de liberação para assegurar que 
se manteve completamente fechado. 

• Se o conjunto de liberação abriu, mesmo que 
parcialmente, restringir o reboque e reparar o conjunto do 
reboque. 

 

 

  

Título 14: Aeronáutica e Espaço 
PARTE 91- GERAL DE FUNCIONAMENTO E Regras de voo SUBPARTE 
D-Especial de Operações de Voo 
§ 91.309 reboque: Planadores e  ultraleves não motorizados 
 
 
• Nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil rebocando um planador ou ultraleve não motorizado a menos que:  

O piloto em comando da aeronave de reboque é qualificado sob §61.69 deste capítulo; 
A aeronave de reboque está equipada com um gancho de um tipo, e instalado de uma forma, que é aprovado pelo administrador;  
O cabo de reboque utilizado tem resistência à ruptura não menos do que 80 por cento do peso de operação máxima certificada do planador ou  ultraleve não motorizado 
e não mais de duas vezes esse peso operacional. No entanto, o cabo de reboque utilizado pode ter uma resistência à ruptura superior a duas vezes o peso de operação 

máxima certificada do planador ou  ultraleve não motorizado se-  
(i) Um fusível (safety link) é instalado no ponto de ligação do cabo de reboque para o planador ou ultraleve não motorizado com uma resistência à ruptura não menos do 

que 80 por cento do peso máximo operacional certificada da planador ou  ultraleve não motorizado e não maior do que duas vezes este peso operacional; 
(ii) Uma fusível é instalado no ponto de ligação do cabo de reboque para a aeronave de reboque com uma resistência à ruptura maior, mas não mais do que 25 por cento 

superior, do que o fusível do cabo de reboque no planador rebocado ou ultraleve não motorizado e não maior do que duas vezes o peso máximo operacional certificada da 

planador ou ultraleve não motorizado;  
(4) Antes de proceder a qualquer operação de reboque dentro dos limites laterais das áreas de superfície de Classe B, classe C, classe D, ou 

Classe E espaço aéreo designado para um aeroporto, ou antes de fazer cada voo rebocando dentro de tal espaço aéreo controlado, se exigido pelo ATC, o piloto em 
comando notifica a torre de controle. Se uma torre de controle não existe ou não está em funcionamento, o piloto em comando deve notificar a estação de serviço de voo 

FAA servindo  o espaço aéreo controlado antes de realizar quaisquer operações de reboque no respectivo espaço aéreo; e 
(5) Os pilotos da aeronave de reboque e o planador ou veículo ultraleve não motorizado acordaram um procedimento geral, incluindo sinais de decolagem e de libertação, 

velocidades, e procedimentos de emergência para cada piloto. 
•          Nenhum piloto de uma aeronave civil pode intencionalmente lançar um cabo de reboque, após o lançamento de um planador ou 

veículo ultraleve não motorizado, de uma maneira que põe em perigo a vida ou a propriedade de outro. 

Gancho fechado Gancho aberto 

Anel 
Figura 12-3. Trecho do CFR, parte 91, seção 91.309. 

 

Figura 12-4. Schweizer gancho de reboque (à esquerda) e  
um gancho de reboque Tost (direita). 
 

 



Inspeção do Anel de reboque 

A inspeção do anel de reboque deve começar com a 
verificação de desgaste. Os anéis não devem ser usados se 
os mesmos têm arranhões profundos ou mossas. Tal como 
o conjunto de engate de reboque, existem dois tipos de 
anéis de reboque: Schweizer e Tost. [Figura 12-5] O anel 
de reboque Schweizer é de duas polegadas de diâmetro e 
feito com aço de alta qualidade, com um quarto de 
polegada, que possui uma boa solda e que tenha a mesma 
tenha sido analisada por um magnaflux. O anel de reboque 
Tost também é feito de aço de alta qualidade e é 
disponibilizada através da maioria das empresas de 
fornecimento de materiais para planador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12-5. Anel de reboque Schweizer e um anel de 
reboque Tost. 

Sempre assegurar-se de que a corda de reboque está 
configurada para o engate do tipo adequado a ser 
utilizado. Por exemplo, um anel de reboque Schweizer não 
vai encaixar-se um engate de reboque Tost, mas um anel 
de reboque Tost pode ser conectado em um tipo de engate 
de reboque Schweizer (com a grande possibilidade de que 
o anel de reboque Tost irá ficar preso no mecanismo de 
engate do cabo de reboque e assim poderá tornar a 
liberação impossível). 

Inspeção na corda de reboque 

Embora o piloto do planador seja o principal responsável 
pela seleção e inspeção da corda de reboque adequada, 
também é dever do piloto do reboque confirmar que a 
corda de reboque respeita os requisitos e regulamentos da 
Federal Aviation Administration (FAA) e que está em 
condições para uso. [Figura 12-6] A corda de reboque deve 
ser inspecionada como se segue: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-6. Tanto o piloto do reboque como os pilotos 
de planadores têm a responsabilidade de verificar a 
condição do cabo de reboque antes do voo 

• Verifique toda a extensão da corda de reboque quanto 
a abrasões, segurança das emendas e estado geral. 

• A corda de reboque deve estar livre de excesso de 
desgaste; todos os filamentos devem estar intactos e a 
corda deve estar livre de nós (nós na corda de reboque 
reduzem a sua resistência em até 50 por cento e fazem 
com que seja um ponto mais susceptível ao desgaste). 

• Prestar especial atenção à área do anel que se conecta 
ao planador porque esta é também uma área de alto 
desgaste. 

• Deverá considerar-se a substituição do cabo de 
reboque após um período devido ao uso e a exposição a 
raios ultravioleta (UV) por estar exposta ao sol. 

• Assegurar que a resistência da corda de reboque é 
apropriada para rebocar um planador. 

Requisitos de Resistência da Corda de Reboque 

Conforme a parte 14 CFR 91, seção de 91.309, a resistência 
mínima do cabo de reboque é oitenta por cento do peso 
operacional máximo dos planadores. A resistência máxima 
é o dobro do peso operacional máximo. O peso operacional 
máximo pode ser encontrado no manual operacional do 
piloto (POH) do planador e pode ser o peso bruto máximo 
de decolagem. A Figura 12-7 mostra a resistência de 
algumas cordas que são normalmente utilizadas. Se o cabo 
de reboque tem uma resistência à ruptura superior a duas 
vezes o peso de operação máxima do planador a ser 
rebocado, um fusível de segurança (elo fraco) tem de ser 
instalada no ponto de conecção do planador com os 
seguintes requisitos de resistência à ruptura: 

 

 
 
 
 

  

Anel Schweizer 

Anel Tost 



 

 

 

 

Figura 12-7. Resistência da corda. 

• fusível de segurança (elo fraco) junto ao planador: 

 força mínima = oitenta por cento do peso 
operacional máximo do planador. 

 força máxima = duas vezes o peso 
operacional máximo do planador. 
[Figura 12-8] 

• fusível de segurança (elo fraco) junto ao rebocador: 

 requisitos de resistência = maior, mas não 
mais de vinte e cinco por cento maior do que 
a ligação de segurança junto ao planador, e 
não mais de duas vezes o peso máximo 
autorizado para operação do planador. 

Cordas e cabos de reboque são feitos de muitos materiais 
com grau de confiança diferentes, tais como a fibra de 
nylon, poliéster, trança oca de POLYPRO, Dacron, de 
aço, e polietileno. [Figura 12-9] 

Planejamento da decolagem  

Após todas as inspeções terem sido concluídas, calcular o 
desempenho de decolagem para o rebocador usando o 
manual aprovado. Como regra geral, o avião de reboque, 
normalmente, irá decolar cerca de duas vezes a distância 
computada para uma decolagem normal, ou seja, sem um 
planador conectado. Se o seu avião de reboque não tem 
gráficos de desempenho de decolagem, faça uma 
decolagem normal, sem o planador no reboque, e observe 
o ponto de decolagem. Utilize este ponto físico no lugar dos 
dados decolagem computados. Prestar especial atenção à 
sua altitude quando no final da pista e se está livrando 
todas as barreiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12-9. Cordas e cabos de reboque são feitos de 
muitos materiais de diferentes confiança, tais como a 
fibra de nylon, poliéster, trança oca POLYPRO, 
Dacron, de aço, e polietileno. 

Usando os dados de decolagem computada ou ponto de 
decolagem real, escolher um ponto de abortiva física na 
pista. [Figura 12-10] Complementarmente informar ao 
piloto do planador o ponto de abortiva e seus 
procedimentos. Se o avião de reboque não estiver fora do 
solo até o ponto de abortar escolhido, o planador deve 
desligar, ou ser desligado, permitindo que o rebocador 
possa realizar uma decolagem normal. 
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Tranças de polietileno 
 

 

 

 
 

 

    Fibra de poliéster vermelho 

Maior, mas não mais do que 25 por cento maior do que o 
fusível de segurança na extremidade do planador, e não maior 
do que o dobro do peso bruto máximo do planador (MGW). R

EG
R

A 

700 lbs. x 2 = 1400 lbs. 
Força de ruptura do 
fusivel de segurança 
do planador 1.000 
libras. 
 
 

700 lbs. MGW 

   
1000 lbs. x 25% = 250 lbs. 

1000 lbs. + 250 lbs. = 1250 lbs. 

Para cumprir a regra abaixo, a exigência da força do 
fusivel de segurança do reboque deve ser maior de 

1.000 libras e não mais de 1.250 libras. 
O requisito de força de1.400 lbs. não é um 
parâmetro uma vez que 1.250 lbs. é o máximo. 

Figura 12-8. Requisitos de resistência do fusível de segurança. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A altitude densidade é, talvez, o elemento mais importante 
que afeta o desempenho do avião, assim, uma revisão dos 
efeitos da altitude densidade deve ser levada em 
consideração. Um aumento na temperatura do ar e/ou da 
humidade, diminui a potência disponível do motor 
significativamente e a eficiência da hélice 

O motor produz energia na proporção do peso do ar ou da 
densidade do mesmo. Portanto, como diminui a densidade 
do ar (altitude densidade), a potência disponível do motor 
diminui. Além disso, a hélice produz um impulso em 
proporção à massa de ar a ser acelerada através das pás. 
Se o ar é menos denso, a eficiência da hélice é diminuída. 

O problema da operação a partir de uma altitude 
densidade elevada é agravado pelo fato de que, quando o 
ar é menos denso, mais potência do motor e aumento de 
eficiência da hélice serão necessários para superar a 
diminuição da sustentação da asa do rebocador. Esta 
energia adicional e a eficiência da hélice não estão 
disponíveis sob condições de altitude densidade elevada; 
consequentemente, o desempenho do avião de reboque 
diminui consideravelmente. 

Os ventos em altitude devem ser continuamente avaliados 
para ajudar a determinar a área de desligamento do 
planador e sempre tentar liberar o planador contra o 
vento. A CFR, parte 91, secção 91.309 (a) (5) afirma: “O 
piloto da aeronave de reboque e do planador acordaram 
um procedimento geral de ações, incluindo decolagem e 
sinais para desligamento, velocidades e procedimentos de 
emergência para cada piloto.” Se há qualquer dúvida de 
que a regra não foi observada através de briefings e 
procedimentos operacionais padrão acordados, o piloto do 
reboque e o piloto do planador devem garantir que as 
mesmas são absolutamente claras, sobre todos os aspectos, 
antes de iniciar o reboque. 

No Aeroporto 

O piloto do reboque deve desenvolver uma consciência da 
direção da turbulência causada pelo avião de reboque. O 
arremesso de detritos sobre pessoas e sobre o canopi de 
planadores é indesejável e potencialmente perigoso. 
Sempre que possível, afastar-se de quaisquer operações 
terrestres. Antes de posicionar-se na pista em uso para 
alinhar em seu centro e conectar o gancho para a 
decolagem, se disponível, monitorar e anunciar suas 
intenções fazendo uso da frequência de coordenação local 
(CTAF). 

Sinais de terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na maioria dos casos, os sinais padrão são utilizados para 
a comunicação entre a equipe de apoio e o rebocador. Em 
alguns casos, no entanto, outros procedimentos locais 
específicos podem estar em vigor. O piloto do reboque 
deve ser bem informado sobre todos os procedimentos 
locais específicos. O piloto do reboque pode ser obrigado a 
observar estes sinais através do espelho ou por intermédio 
de uma pessoa que faça sinais adicionais posicionando-se 
de forma segura ao lado da pista adjacente ao avião de 
reboque. Os sinais de solo estão listados abaixo e também 
são apresentados como ilustrações nos capítulos 7 e 8 
deste manual. 

• Eliminar a folga da corda - o sinal de eliminar a folga é 
dada pelo pessoal de solo movendo seu braço, voltado 
para baixo, para frente e para trás. Quando você receber 
este sinal, lentamente mova o avião de reboque para a 
frente para reduzir a folga na corda de reboque. Quando 
toda a folga da corda de reboque tiver sido removida, 
ficar à espera para receber o sinal de “aguarde” da 
equipe de solo. 

• Aguarde - este sinal é dado mantendo os braços esticados 
horizontalmente. 

• Piloto pronto, asas niveladas - quando o piloto do 
planador está pronto para a decolagem, dará um sinal 
levantando o polegar para cima e o corredor de ponta 
de asa vai nivelar a mesma para a posição de 
decolagem. 

• Começando a decolagem - o piloto do planador agita o 
leme com o nivelamento das asas e o corredor de ponta 
de asa executa um movimento circular do braço. Quando 
estiver pronto para a decolagem, o piloto do reboque 
deve transmitir na CTAF que o reboque de um planador 
está prestes a ser iniciado. Por exemplo, “tráfego 
Tallahasee, N12345 decolando da Pista 33, rebocando 
um planador, Tallahasee”. Lembre-se, a 14 CFR Part 91, 
secção 91.309, exige que, antes de conduzir as operações 
de reboque dentro dos espaços aéreos Classe B, C, D, ou 
E designado para um aeroporto, ou antes de fazer cada 
voo de reboque dentro de tal espaço aéreo controlado, se 
requerido pelo órgão ATC, o piloto em comando (PIC) 
deve notificar a torre de controle. Se não existe uma torre 
de controle ou não está em operação, o PIC deve notificar 
a estação de serviço de voo da FAA (FSS) que controla 
aquele espaço aéreo antes de realizar quaisquer 
operações de reboque. 
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Figura 12-10. Um ponto de abortiva física na pista deve ser determinado e informado ao piloto de planador antes 
de iniciar os procedimentos de reboque. 



• Pare o motor/libere a corda do reboque - este sinal é 
dado por um movimento de mão para trás e para a 
frente através da garganta. 

• Rebocador pronto - antes da decolagem, olhar 
cuidadosamente para o planador para garantir que os 
freios estão fechados e ninguém está em pé na frente 
das asas ou tão perto da trajetória do planador que 
possa criar um perigo. É importante notar, 
entretanto, que alguns planadores de alto 
desempenho podem fazer a sua corrida de decolagem 
inicial com spoilers abertos. Conheça os planadores e, 
em caso de dúvida, não tenha vergonha de questionar 
o piloto do planador. Melhor ser um pouco 
envergonhado do que acabar nas árvores no final da 
pista. Além disso, o piloto de reboque deve garantir 
que o padrão de tráfego está livre de aeronaves. Uma 
vez que a certeza de que o planador está pronto e o 
briefing de decolagem está claro, o sinal de pronto 
para a decolagem pode ser dado com uma sacudida do 
leme do rebocador.  

• operação de parada ou emergência, este sinal é dado 
por um movimento acenando dos braços acima da 
cabeça. 

Decolagem e subida 

A decolagem é feita através do avanço da aceleração de 
forma rápida e suave. [Figura 12-11] Se o avião de reboque 
acelerar e depois reduzir, o planador pode passar sobre a 
corda de reboque. Isto pode resultar no emaranhamento 
da corda no trem de pouso do planador. O planador pode, 
então, ser incapaz de desligar. Acelere para manter a 
velocidade da decolagem e tenha em mente que durante a 
fase da decolagem do voo o efeito solo produz algumas 
reações importantes. Assim que o rebocador deixar o efeito 
solo irá: 

é Necessitar de um aumento no ângulo de ataque 
(AOA) para manter o coeficiente de sustentação; 

é Experimentará um aumento no arrasto induzido e 
necessitará de mais empuxo; 

é Experimentará uma diminuição na estabilidade 
e uma mudança de momento do nariz para cima; 
e 

é Produzirá uma redução na pressão estática e 
consequente aumento na velocidade indicada. 

O objetivo é salientar os efeitos gerais sobre um possível 
perigo na tentativa de decolagem antes de atingir a 
velocidade de decolagem recomendada. Devido a um 
arrasto reduzido quando no efeito solo, o avião de reboque 
pode parecer capaz de decolar bem abaixo da velocidade 
recomendada; no entanto, assim que sair para fora do 
efeito solo com uma velocidade menor do que a normal de 
decolagem, isso pode resultar num desempenho de subida 
inicial muito marginal. 

O planador normalmente decola primeiro. O piloto do 
planador deve corrigir para vento cruzado até que o avião 
de reboque também decole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-11. A decolagem é feita com um suave 
avançar do acelerador em um movimento rápido 
para que o planador não sobrepasse a corda de 
reboque. 

Neste ponto, o piloto do reboque deve permanecer numa 
condição extra de alerta. A cauda do avião de reboque 
pode ser levantada caso o planador ficar muito alto. Se isto 
acontecer, a aplicação total de profundor no avião de 
reboque pode não ser suficiente para evitar que um 
acidente aconteça. O piloto de reboque deve estar pronto 
para puxar o punho de desligamento, liberando o planador 
e assim recuperar o controle. Como regra geral, o uso de 
uma corda de reboque de 200 pés exigiria o que o planador 
subisse mais de 20 pés acima da altitude do avião de 
reboque para apresentar uma condição de perigo. 

Após a decolagem, deve ser estabelecida uma subida com 
velocidade constante. O piloto do planador deve 
estabelecer uma posição diretamente atrás do avião de 
reboque. O piloto do avião de reboque deve manter proa 
constante durante a subida inicial. Ao chegar a uma 
altitude segura, uma curva pode ser estabelecida para 
seguir um caminho de subida desejado. O ângulo de 
inclinação deve ser limitado a um máximo de 15-20°. 

Suba em plena aceleração salvo outra indicação do 
manual. A mistura combustível/ar deve ser ajustada 
apenas de acordo com o manual para potência máxima. 
Cada modelo específico de planador tem uma velocidade 
máxima de reboque publicada, e o piloto de reboque deve 
estar familiarizado com esta velocidade, o que pode ser 
muito perto da velocidade mínima de segurança do avião 
reboque. [Figura 12-12] 

O piloto de reboque deve compreender que estes são 
velocidades máximas. Planeje para voar a uma 
velocidade mais lenta do que o máximo, mantendo a 
velocidade de voo do avião de reboque seguro. Quando 
rebocar um modelo diferente de planador, pela primeira 
vez, obtenha um briefing do piloto do planador para 
garantir o cumprimento da velocidade máxima de 
operação. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Figura 12-12. As velocidades máximas de reboque por 
avião 

Observe que planadores de fibra de vidro, como o ASK-
21, são rebocados mais rápido do que outros planadores 
de treinamento mais populares. 

A velocidade de reboque recomendada é determinada pela 
velocidade de estol e considerando a velocidade máxima de 
reboque do planador, a velocidade mínima para o 
arrefecimento adequado do motor do avião de reboque, 
velocidade de estol do avião de reboque. De um modo 
geral, o reboque deve ser realizado na menor velocidade 
possível considerando esses fatores de segurança. A 
velocidade deve ser de pelo menos trinta por cento acima 
da velocidade de estol do planador e vinte por cento acima 
da velocidade de estol do avião reboque. 

Devido ao potencial para emergências a baixa altitude, a 
subida inicial deve permanecer contra o vento e dentro da 
distância de segurança do aeroporto (Cone). Se as 
circunstâncias não permitem uma decolagem contra o 
vento, planeje a subida para permanecer em uma posição 
que permita que o planador consiga voltar ao padrão de 
tráfego com o componente de vento de proa existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-13. Subida do reboque 

Ao rebocar, esteja atento pois o planador pode praticar 
manobras como "retângulo no reboque", que é explicado e 
ilustrado no capítulo 7 deste manual. Um piloto de 
planador atento comunica a intenção antes de manobrar 
atrás do avião de reboque. No entanto, o piloto de reboque 

deve permanecer alerta para manobras sem aviso prévio. 
O piloto de planador normalmente começa a manobra " 
retângulo no reboque " descendo verticalmente da posição 
de reboque alto para a posição de reboque baixo. Uma vez 
que uma manobra semelhante é detetada, mantenha uma 
posição constante e uma atitude de asas niveladas. Após a 
manobra " retângulo no reboque " ser concluída e o 
planador estiver estabilizado na posição de reboque alto, 
as curvas podem ser retomadas. 
Durante reboque, o instrutor de planador pode 
demonstrar e praticar procedimentos de recuperação de 
cabo frouxo. Esta manobra normalmente envolve uma 
subida para um lado ou para o outro, seguido por um 
pequeno mergulho para criar a folga na corda de reboque. 
O instrutor irá, então, solicitar ao aluno para retirar a 
folga da corda de reboque sem quebrar a mesma. Esteja 
alerta para estas manobras e não confunda a subida e 
manobra de mergulho como um desligamento. Esta 
manobra é discutida em pormenores no capítulo 8 deste 
manual. 

Posições de reboque, curvas e desligamento 

Posições do planador rebocado 

A posição alta no reboque é normalmente utilizada para 
as operações de reboque. No entanto, uma posição baixa 
no reboque pode ser utilizada em alguns casos, como um 
reboque de translado por exemplo. O principal objetivo 
das duas posições é colocar o planador numa posição que 
evite a esteira do reboque. [Figura 12-13] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curvas no reboque 

Todas as curvas devem ser realizadas de uma forma suave 
e gradual. O piloto do planador vai tentar manter a 
trajetória exata do rebocador. Para fazer isso, o piloto 
aponta o nariz do planador para a ponta da asa de fora do 
rebocador durante uma curva. 

Curvas podem ser iniciadas ao atingir uma altitude segura.   

Posição elevada no reboque 

Esteira 

Posição baixa no reboque 

Esteira 



Deve-se considerar a ultrapassagem de obstáculos, terreno 
e gradiente de vento. Turbulência e velocidade diferencial 
na asa do planador durante as curvas são fontes potenciais 
de problemas. 

Devido ao comprimento da envergadura, a taxa de 
rolagem de um planador é normalmente mais lenta do que 
o do avião de reboque. Consequentemente, o piloto de 
reboque deve planejar toda curva com o entendimento de 
que o ângulo de inclinação determina o raio de curva. 
Uma vez que os ângulos de inclinação do avião de reboque 
e planador devem corresponder a um mesmo caminho, 
normalmente um máximo de 15-20° de inclinação é 
utilizado. 

Aproximando-se de uma térmica 

Ao se aproximar de uma térmica, deve-se ficar atento a 
outros planadores. Uma vez que o primeiro planador que 
chegar na térmica irá estabelecer o lado da curva, qualquer 
planador que se juntar a mesma térmica terá que curvar 
para o mesmo lado que o primeiro planador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-14. Desligamento do rebocador. 

Isso requer que o piloto de reboque posicione o voo de uma 
forma que permita que o planador entre de forma 
adequada e segura na térmica. Ficar  alerta quando estiver 
se aproximando de térmicas com planadores circulando. 

Estar atento a outros planadores que podem dar entrada 
na térmica a partir de todas as direções. Dê ao tráfego na 
térmica um grande espaço. Se a térmica estiver 
especialmente lotada, orientar claramente sobre o fato. 

Desligamento 

Procedimentos padrão de desligamento do planador são 
como se segue [ Figura 12-14]: 

• O piloto do planador deve assegurar que a corda de 
reboque está relativamente esticada, sem folga 
excessiva, antes de serem desligados. Isso permite 
que o piloto do reboque sinta o desligamento do 
planador. Se o cabo de reboque está visível no 
espelho, olhar para as ondas na corda de reboque 
após o planador desligar para se certificar do 
desligamento. 

• Uma vez que foi confirmado que o planador 
desligou, o piloto do reboque deve clarear o 
espaço aéreo para a esquerda e iniciar uma curva 
média, descendente, curvando à esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O planador deve curvar à direita após o 
desligamento, mas pode prosseguir para a frente 
alguns momentos antes de curvar à direita. 
Esteja sempre alerta para manobras não-padrão 
pelo planador.  

A B 

C 

Desligamento do planador. 

Piloto clareia a direita e, 
em seguida, vira à direita 
90 °. 

Planador continua se 
afastando, piloto do reboque 
clareia à esquerda, e vira à 
esquerda. 



Quando o piloto do reboque tiver observado 
positivamente e confirmado o desligamento da corda de 
reboque (suposição de desligamento não é aceitável), o 
piloto do avião de reboque pode começar uma curva para 
a esquerda e iniciar a descida. Em alguns casos, o planador 
vai desligar com folga na corda de reboque. Este 
desligamento suave pode não ser detectável pelo piloto do 
reboque. Se houver qualquer dúvida sobre o status de 
desligamento na mente do piloto, o mesmo deve continuar 
o reboque e confirmar o desligamento via rádio ou 
visualmente. (Nota do tradutor: No Brasil se adota após o 
desligamento o rebocador curvar para a direita e o 
planador curvar para a esquerda) 

Descida, aproximação e pouso 

Descida 

Durante a descida, a gestão adequada do motor é 
essencial. As boas práticas de conservação do motor 
requerem uma redução da potência gradual e velocidades 
de descida conservadoras. De fato, estudos indicam que a 
velocidade do ar pode ser mais crítica do que redução de 
potência. Portanto, todos os esforços devem ser feitos para 
evitar a aceleração de velocidade do ar e a redução da 
potência durante 3 minutos após o desligamento do 
planador. Flaps completos ou glissadas podem ser 
utilizadas para obter uma razão apropriada de descida. 
Fechando aletas de refrigeração, se disponível, reduz 
ainda mais a taxa de arrefecimento do motor. Observe que 
a temperatura do óleo não é tão confiável como a 
temperatura da cabeça do cilindro para o gerenciamento 
de mudança de temperatura. Cada avião requer técnicas 
ligeiramente diferentes; no entanto, o objetivo é manter o 
motor tão quente quanto possível ao descer a uma razão 
razoável. 

Anti-colisão é sempre uma prioridade, uma vez que a 
descida aumenta o potencial de uma colisão no ar. 
Considere a criação e utilização de corredores de descida 
específicos que são proibidas para o tráfego de planadores. 

Aproximação e aterragem 

Tenha em mente que uma corda de reboque de 200 pés 
pende para baixo por trás do avião de reboque a um 
ângulo de 30 a 40 graus. A altura do avião de reboque deve 
ser ajustada para assegurar que a corda de reboque não se 
enrosque em obstáculos na proximidade com o solo. 

Verifique se você está bem informado e familiarizado com 
os obstáculos ao redor do aeroporto, especialmente 
obstruções no final da aproximação da pista a ser usada. 
Briefings devem incluir uma altitude mínima acima do 
nível do solo (AGL) que livre os obstáculos e quaisquer 
outros fatores que possam influenciar o julgamento tais 
como ilusões visuais ou outras distrações na área do 
aeroporto. 

Pousar com a corda de reboque presa não é proibido 
pela regulamentação. No entanto, os seguintes pontos 
devem ser considerados: 

• As obstruções são livradas por mais do que o 
comprimento da linha de reboque (retardo do 
altímetro considerado). 

• O campo é liso. Pousar com a corda de reboque no 
chão duro ou pistas pavimentadas, é simplesmente um 
convite a falha na corda de reboque devido a abrasão. 
Pousar com a corda de reboque nunca deve ser tentado 
a menos que o campo tenha laterais desobstruídas e 
possua pelo menos 2.500 pés de comprimento. 

Outras situações requerem que a corda de reboque seja 
lançada, normalmente na área de decolagem do planador, 
durante uma curta aproximação para a pista. Se a corda 
de reboque é para ser lançada, o piloto do reboque deve 
estar constantemente ciente da situação da área de 
lançamento. A área de queda da corda de reboque deve ser 
definida e o pessoal de terra deve ser informado e estar 
consciente da área de queda. O pessoal de terra deve ficar 
fora da área de queda, e a eventual presença de um 
indivíduo na área de queda requer uma arremetida 
imediata por parte do piloto do avião de reboque sem 
lançar a corda de reboque. 

Translado rebocado 

Planejamento é a chave para um reboque de translado 
bem-sucedido e seguro. [Figura 12-15] O consumo de 
combustível durante qualquer operação de reboque é alto. 
Planejar de forma conservadora, utilizando o consumo 
máximo de combustível para o seu avião de reboque em 
particular e planejar para a possibilidade de um desvio na 
sua rota de voo. Estudar sua rota de voo em gráficos atuais 
com especial atenção ao espaço aéreo, tanto para uso 
controlado e especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-15. Translado. 

Uma quebra da corda de reboque é uma possibilidade 
constante; planejar sempre a sua rota de voo em terrenos 
que permitam pouso e, durante o voo, se esforçar para 
manter o planador sobre terrenos capaz de se pousar. 
Reboque e fadiga do piloto de planador é um perigo real. 

Certifique-se de que você está devidamente descansado e 
em boa condição médica antes do voo. Se o voo é 
particularmente longo, planeje o descanso e um plano de 
paradas ao longo do caminho, se for viável. Pense sobre as 
necessidades de água para se manter hidratado e a 
exigência fisiológica inevitável.   



Use o compensador do avião para garantir que a 
velocidade máxima de reboque do planador não será 
excedida e para ajudar a reduzir a fadiga do piloto. 

A comunicação bidirecional entre o planador e o avião de 
reboque é essencial durante reboques de translado. 
Certifique-se de que os rádios portáteis e as baterias do 
planador estão completamente carregadas antes do voo e 
realize um cheque rádio como parte de suas atividades pré-
voo. [Figura 12-16] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12-16. Em um reboque de deslocamento, o piloto 
reboque e piloto de planador devem ter comunicação 
bidirecional utilizando rádios portáteis. 
Emergências 

Emergências de decolagem  

A chave para garantir o sucesso da administração de uma 
emergência é o desenvolvimento de um plano de 
emergência. Antes da decolagem, um ponto de referência 
para eventual desligamento em caso de emergência deve 
ser selecionado em algum lugar ao longo da pista de 
decolagem. Este ponto deve deixar espaço suficiente para 
pousar em frente, usando técnicas de parada normais, nas 
condições onde os eventos que estão ocorrendo são tais que 
uma decolagem segura, com o planador no reboque, não 
pode ser concluída. 

Durante a subida inicial, o piloto do planador 
confrontará certas altitudes que correspondem a ações 
que ele irá tomar em caso de uma emergência a baixa 
altitude. 

Falha de motor do rebocador na pista durante a corrida de 
decolagem. 

As seguintes ações devem ser tomadas no caso do avião de 
reboque tiver uma falha de potência na pista durante a 
corrida de decolagem: 

• O planador deve desligar ou ser desligado pelo rebocador 
e, se possível, manobrar para a direita da pista. 

• O rebocador deve manobrar à esquerda da pista se 
houver espaço disponível. (Observe o layout de cada 
aeródromo individualmente e os obstáculos que podem 
ditar um procedimento alternativo, de modo a ter tempo 
para planejar suas ações antes da decolagem.) (Nota do 
tradutor: No Brasil o rebocador curva para a direita e 
planador para a esquerda) 

2. Levantamento da área de abortiva com o devido 
cuidado e saber onde você pode sair da pista (grama 
ou taxiway) sem causar um perigo. Sempre tenha 
um plano. 

3. Observe que o planador estará, provavelmente, no 
ar, portanto, tentar dar ao planador tanto espaço 
quanto possível para pousar na pista restante e usar 
o freio para parar. 

4. Conhecer as características de parada do planador 
que estiver rebocando. Alguns modelos têm freios 
muito eficazes, outros não. 

Desligamento do planador durante a decolagem com o 
reboque em Operação normal 

O piloto do avião de reboque deve continuar a decolagem 
eliminando um perigo de colisão com o planador. 

Falha de motor do reboque ou de ruptura de cabo de 
reboque após a decolagem, mas abaixo de 200 pés de altura 

O piloto do planador normalmente desliga e desce em 
frente ou manobra usando pequenas curvas para fazer um 
pouso forçado. Por causa de obstruções nas proximidades 
com o aeroporto, as opções disponíveis para um avião de 
reboque ou planador fora do solo podem ser limitadas. 
Discutir estas opções durante o briefing com o piloto ou 
nas reuniões de segurança. Mais uma vez, um plano de 
emergência irá percorrer um longo caminho para garantir 
uma aterragem com sucesso como resultado de uma 
emergência na decolagem. 

Falha de motor do reboque ou de ruptura do cabo de 
reboque após a decolagem acima de 200 pés 

O planador pode, provavelmente, retornar ao campo em 
caso de falha do motor ou ruptura da corda. O plano de 
emergência do rebocador exige consideravelmente mais 
altitude para voltar ao campo em caso de uma falha de 
motor, por isso o piloto rebocador deve ter um plano 
específico em mente que inclui áreas pré-selecionadas de 
aterragem para cada pista. 

Planador sobe demasiadamente durante a decolagem 

A cauda do avião de reboque pode ser levantada, se o 
planador sobe excessivamente durante a descolagem. 
Caso isto aconteça, a aplicação completa de profundor no 
avião de reboque pode não ser suficiente para evitar um 
acidente. O piloto de reboque deve estar pronto para 
puxar o punho de desligamento, a fim de recuperar o   



controle do avião de reboque. Como uma regra geral, a 
utilização de uma corda de reboque dec200 pés exigiria 
que um planador subisse mais de 20 pés acima da altitude 
do avião de reboque para apresentar um perigo. 

Se a qualquer momento o nariz do avião de reboque é 
puxado de forma incontrolável pelo planador para baixo 
ou para cima - PUXAR O DESLIGADOR. 

Se um engate de reboque Schweizer está sendo utilizado, 
pode ser possível que o mecanismo de libertação esteja 
bloqueado, devido à posição excessivamente elevada do 
planador. 

Emergências em voo 

Falha de desligamento do planador  

Se o piloto do planador é incapaz de desligar, o piloto do 
reboque deve ser informado por meio do rádio da aeronave 
ou pelo seguinte sinal no ar. O planador vai mudar-se para 
o lado esquerdo do avião rebocador e balançar suas asas. 
[Figura 12-17] Cuidado para não confundir o balançar das 
asas do planador como o início de um desligamento 
normal. Aguarde alguns segundos para garantir que as 
asas do planador estão sendo balançadas. Uma vez que o 
piloto de reboque entendeu que o planador não pode 
desligar do rebocador, o mesmo deve retornar para o 
aeroporto e soltar o planador a uma altitude segura sobre 
o campo. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 12-17. Falha de desligamento do planador 

Nem o avião rebocador ou planador pode desligar 

Este é um evento extremamente raro. Embora muito 
improvável desta situação ocorrer, você deve estar 
preparado. O piloto do avião de reboque deve informar o 
piloto do planador por rádio da aeronave ou por sinal no 
ar. O sinal é feito com guinadas da cauda do rebocador. 

O planador deve mover-se para a posição baixa de 
reboque. Em seguida, o avião de reboque deve começar 
uma descida lenta para uma pista de comprimento 
adequado. Voe um amplo padrão a fim de fazer uma 
aproximação final prolongada. Configurar uma razão de 
descida na ordem de (FPM) 200-300 pés por minuto, muito 
estabilizada e gradual. Planeje fazer uma final longa e com 
altitude suficiente, e quando na final curta, lembre-se que 
o planador está mais baixo e necessita livrar os obstáculos.  

Uma vez que o planador está mais baixo que o avião 
reboque, ele deverá pousar em primeiro lugar. O planador 
não deve aplicar os freios até que o avião de reboque 
toque a pista. Depois da aterragem, aplicar os freios 

suavemente, levando a uma parada lenta e controlada. 
Lembre-se, a maioria dos freios de um planador não são 
tão eficazes, de modo que dê espaço de pista suficiente 
para o planador parar com segurança. 

Embora não esteja bem definido na atual literatura, 
alguns pilotos de planador são ensinados a tentar quebrar 
o cabo de reboque, em vez de pousar atrás do avião de 
reboque. Se o planador tentar quebrar a corda, mantenha 
o avião de reboque em uma atitude reta e nivelada em 
uma tentativa de reduzir as forças totais de gravidade 
durante a manobra do planador. 

Problema com o planador 

Você pode notar que o planador tem um problema e que, 
obviamente, não foi detectada pelo piloto de planador. O 
mais comum é a incapacidade do piloto do planador para 
fechar e travar os spoilers do planador / freios 
aerodinâmicos antes da descolagem, o que resulta em uma 
abertura inadvertida, sem ser detectada, do spoiler do 
planador durante a aceleração na corrida de decolagem. Se 
você notar um problema com o planador, informar o piloto 
do planador via rádio e sinal visual. O sinal visual 
informando que o “Planador tem um problema” será 
balançando o leme enquanto estiver no ar. 

Desligamento imediato 

Esta situação requer uma ação imediata por parte do 
piloto do planador. Caso o piloto do reboque balance as 
asas do avião, o piloto do planador deve desligar 
imediatamente. Obviamente, isso seria apropriado 
durante um período de emergência crítica do rebocador, 
tais como falha do motor ou incêndio. [Figura 12-18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12-18. O avião rebocador está dizendo ao 
planador para desligar imediatamente. 

 

 

 
 

 Planador não pode liberar  
 

 

 

 

 

 

 

O planador move-se para o lado esquerdo do rebocador e 
balança as asas 

Planador: liberar imediatamente 

Rebocador balança as asas 



 
  

Fatores Humanos 
 
Capítulo 13  
 

 
Introdução 

Os fatores humanos são frequentemente associados com a 
ergonomia e está documentada como a única disciplina que se 
concentra na interação entre humanos e tecnologia. [Figura 13-1] 
Quando se refere a fatores humanos, pensamos imediatamente nos 
3 Ds: desenvolvimento, design e (deployment) implementação de 
sistemas e dispositivos que melhoram a interface homem-sistema. 
Enquanto há muito mais fatores humanos do que os 3 Ds, a 
intervenção no comportamento e sua modificação é um 
componente necessário para garantir um ambiente de aviação mais 
seguro. Como tem havido grandes avanços nas últimas décadas 
para diminuir o número de acidentes de aviação, o erro humano 
continua a ser o maior obstáculo para os profissionais de segurança. 
A pesquisa mostrou que cerca de 80 por cento dos acidentes de 
aviação são atribuídos ao erro humano. Como resultado desta 
constatação, o ambiente da aviação deve buscar minimizar 
fortemente o erro humano para assegurar um espaço aéreo mais 
seguro. 
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Figura 13-1. Disciplinas do fator humano. 
Aprender com os erros passados 

O National Transportation Safety Board (NTSB) gera 
relatórios de acidentes a qualquer momento quando um 
acidente com planador ocorre. Esta informação está 
aberta ao público e pode ser encontrada em 
www.ntsb.gov/ntsb. Uma vez na página de consulta sobre 
acidente, digite o termo “planador”, que irá recuperar 
todos os relatórios relativos à planadores, incluindo 
acidentes de avião de reboque. É importante que os pilotos 
analisem os relatórios de acidentes do NTSB e aprendam 
com os erros e perigos comuns que são encontrados nas 
operações de planador. Aprender com os erros dos outros 
ajuda a reduzir as taxas de acidentes futuros.  

Uma consulta ao NTSB de 1 de Novembro de 2010, até 31 
de outubro de 2011, mostra 27 acidentes com planador. 
Conforme apresentado na Figura 13-2, estes são alguns dos 
acidentes relatados durante esse tempo, incluindo o tipo de 
aeronave, lesões, e a causa provável do acidente (se for 
dada). 

Reconhecendo Atitudes perigosas 

É importante que os pilotos, para garantir que seu voo será 
seguro, devem seguir os procedimentos e listas de 
verificação, em vez de imaginar que seu voo será seguro e 
venha a fazer coisas que ele não sabe. Como avanços 
tecnológicos têm contribuído para menos falhas 
mecânicas, que por sua vez criou um espaço aéreo muito 
mais seguro, o erro humano continua a ser um fator 
constante em acidentes de aviação. Há uma riqueza de 
informações disponíveis que incidem sobre 
comportamentos e atitudes inseguras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeito do presente capítulo, três comportamentos 
comuns são abordados: a complacência, indisciplina e 
excesso de confiança. Enquanto complacência, 
indisciplina e excesso de confiança compartilham um tema 
comum (cada haste da experiência), é necessário pensar de 
forma mais profunda sobre as contribuições de uma 
ligação atitude-comportamento. Para fazer isso, devemos 
continuar a explorar cada termo, respectivamente. 

Complacência  

Muitas vezes, as operações de planador podem parecer 
menos estressantes do que outros modos de voo por 
nenhuma outra razão que não seja o “silêncio meditativo” 
que acompanha o deslizamento através do ar. É por isso 
que a complacência pode facilmente se materializar. A 
complacência é quando uma pessoa tem uma sensação de 
segurança sobre a própria condição circundante e deixa de 
reconhecer ou não tem consciência do perigo possível. 
Como pilotos acumulam tempo de voo, a sua experiência 
aumenta e, enquanto um pode ver isso como positivo, a 
sua experiência ligada a complacência pode emergir. Com 
demasiada frequência, a experiência trás o tédio, um 
desejo de cortar caminho, distração, sentimentos internos, 
desempenho mínimo, e intencionalmente ir além das 
precauções básicas de segurança (ou seja, “Eu tenho feito 
isso um milhão de vezes, portanto não é necessário seguir 
um Check-list."). 

Algumas medidas preventivas incluem: 

• Nunca assuma que todas as facetas relacionadas com o 
voo serão tranquilas. 

• Sempre se preparar e aguardar o inesperado. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Jogar o jogo “o quê se (what if)” e oferecer soluções para 
os cenários criados. 

A chave para prevenir a complacência é manter sua mente 
afiada em todos os momentos para “ser proativa e não 
reativa.” 

Indisciplina 

Muito parecido com a complacência, os pilotos ganham 
experiência e o não cumprimento de certos padrões 
parecem ser evidentes em muitos acidentes de aviação. Ou 
eles sentem que a sua experiência lhes ensinou uma 
maneira mais fácil ou mais rápida para fazer determinadas 
tarefas, ou sua atitude não está em alinhamento com as 
diretrizes estabelecidas por aviadores mais experientes. No 
entanto, a indisciplina pode ser uma atitude muito 
perigosa que pode facilmente levar a comportamentos 
inseguros. 

Excesso de confiança 

Da mesma forma que a complacência, circunstâncias que 
são do seu domínio ou a sua repetição podem levar a um 
estado de excesso de confiança. Desenvolver e manter um 
senso de confiança para suas habilidades é aceitável, a 
menos que leve a cortar caminhos e ignore o procedimento 
adequado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erro humano 

O erro humano é definido como uma ação humana, com 
consequências inesperadas. Não há nada de 
intrinsecamente errado ou problemático com o próprio 
erro, mas quando o erro é na aviação, as consequências 
negativas que são produzidas tornam-se extremamente 
problemáticas. Formação, exames de voo (escritas ou 
orais) e cheques operacionais, não devem ser restritos para 
tentar evitar erros, mas sim para torná-los visíveis e 
identificá-los antes que eles produzam consequências 
prejudiciais e lamentáveis. Simplificando, o erro humano 
não é evitável, mas é administrável. [Figura 13-3] 

Tipos de erros 

Não intencional 

Um erro não intencional é um desvio não intencional ou 
desvio da precisão. Isso pode incluir um erro em sua ação 
(um deslize), opinião ou juízo causado por mal raciocínio, 
descuido ou conhecimento insuficiente (um erro). Por 
exemplo, um piloto lê os valores de desempenho do 
planador no manual de desempenho e sem querer registra 
o número 62 em vez de 26. Ele não queria cometer esse 
erro, mas sem saber e sem querer o cometeu. 

  

Figura 13-2. Alguns acidentes relatados pela National Transportation Safety Board (NTSB) de 01 de novembro 
de 2011 até 31 de outubro de 2012. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-3. sensibilização para a segurança vai ajudar a 
prevenir e mitigar o risco de erro humano. 

Intencional 

Na aviação, um erro intencional deve realmente ser 
considerado como uma violação das regras de segurança de 
voo. Se alguém com conhecimento de causa ou 
intencionalmente escolhe fazer algo errado, é uma 
violação, o que significa que se tem desviado das práticas 
de segurança, procedimentos, normas ou regulamentos. 

Fatores Humanos e fisiológicos que afetam voo 

Fadiga 

A fadiga é um importante fator humano que tem 
contribuído para muitos erros de manutenção, resultando 
em acidentes. A fadiga pode ser mental ou física na sua 
natureza. Fadiga emocional também existe e causa efeitos 
no desempenho físico e mental. Uma pessoa pode ser 
considerada em condições de fadiga quando a redução ou 
a deficiência em qualquer um dos seguintes elementos 
ocorre: a capacidade cognitiva, a tomada de decisão, o 
tempo de reação, a coordenação, a velocidade, força e 
equilíbrio estão afetadas. A fadiga reduz o estado de alerta 
e, muitas vezes reduz a capacidade de uma pessoa para se 
concentrar e manter a atenção na tarefa que está sendo 
executada. 

Sintomas de fadiga também podem incluir problemas de 
memória de curto prazo, concentração canalizada em 
questões sem importância, negligenciando outros fatores 
que podem ser mais importantes, e incapacidade de 
manter uma visão situacional. Uma pessoa cansada pode 
ser facilmente distraída ou pode ser quase impossível de se 
distrair. Ela pode experimentar mudanças de humor 
anormais. Fadiga resulta em um aumento de erros, um 
julgamento pobre e decisões equivocadas ou talvez 
nenhuma decisão. Uma pessoa fatigada também pode 
reduzir seus padrões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-4. A fadiga pode ser mental ou física e com 
efeitos, tanto mental como no desempenho físico. 

O cansaço é um sintoma de fadiga. No entanto, às vezes 
uma pessoa cansada pode sentir-se bem acordada e 
envolvida em uma tarefa. A principal causa de fadiga é a 
falta de sono. Uma boa noite de sono repousante, livre de 
drogas ou álcool, é uma necessidade humana para evitar a 
fadiga. A fadiga também pode ser causada por estresse e 
por excesso de trabalho. O estado físico e mental de uma 
pessoa também percorre naturalmente vários níveis de 
desempenho a cada dia. Variáveis como temperatura 
corporal, pressão arterial, frequência cardíaca, química do 
sangue, estado de alerta, e aumento e queda da atenção 
ocorrem diariamente. Isto é conhecido como ritmo 
circadiano. A capacidade de uma pessoa para trabalhar (e 
descansar) sobe e desce durante este ciclo. Uma avaliação 
de desempenho para o ritmo circadiano pode ser difícil. 
Até que se torne extremo, uma pessoa pode não saber que 
está cansada. É mais fácil ser reconhecido por outra pessoa 
ou nos resultados de tarefas a serem realizadas. Voando 
sozinho quando fatigado é particularmente perigoso.  

O melhor remédio para a fadiga é dormir o suficiente em 
uma base regular. Os pilotos devem estar cientes da 
quantidade e qualidade do sono obtido. Contramedidas à 
fadiga são muitas vezes utilizadas. A eficácia pode ser de 
curta duração e muitas contramedidas podem piorar a 
fadiga. A cafeína é uma contramedida comum a fadiga. 
Pseudoefedrina encontrado na medicina sinusal e 
anfetaminas também são utilizados. Apesar de eficaz por 
curtos períodos, uma pessoa cansada permanece cansada e 
pode ter problemas para obter o descanso necessário 
quando vão tentar dormir. 
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Figura 13-5. Muitas variáveis humanas sobem e descem 
diariamente devido ao ritmo circadiano natural. 

Se você está sofrendo de fadiga aguda, fique no solo. 
Pilotos de planadores, muitas vezes se tornam cansados 
durante o voo devido ao aumento da proximidade com 
outros planadores em áreas de térmica associado a 
constante exigência para ver e evitar outros tráfegos. 
Começar o descanso adequado é a única maneira de evitar 
que a fadiga ocorra. Você deve evitar voar quando não 
teve uma noite de sono completa, quando tem trabalhado 
horas excessivas ou teve um dia especialmente cansativo 
ou estressante. Se suspeitar que você está sofrendo de 
fadiga crônica, consulte o seu médico. 

Hiperventilação 

Hiperventilação ocorre quando você está experimentando 
um estresse emocional, medo, ou dor, e o aumento da taxa 
de respiração e sua profundidade aumentam, embora a 
quantidade de dióxido de carbono já esteja em um nível 
reduzido no sangue. Isso pode acontecer tanto para o 
piloto experiente como com o iniciante. A Hiperventilação 
provoca uma perda excessiva de dióxido de carbono no seu 
corpo, o que pode levar à perda de consciência devido ao 
mecanismo primordial do sistema respiratório para 
retomar o controle da respiração. Pilotos de planadores 
que se deparam com a turbulência extrema ou inesperada 
ou fortes áreas de descendentes em terrenos acidentados ou 
sobre a água, podem inconscientemente aumentar a sua 
taxa de respiração. Ao voar em altitudes mais elevadas, 
com ou sem oxigênio, uma tendência a respirar mais 
rapidamente do que o normal pode ocorrer, o que pode 
levar a hiperventilação. 

É importante conhecer os sintomas de hiperventilação e 
corretamente tratar isso. O tratamento para a 
hiperventilação envolve restaurar o nível de dióxido de 
carbono adequado às condições do corpo. Respirar 
normalmente é a melhor cura e a melhor prevenção para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13-6. Os sintomas comuns da hiperventilação. 

a hiperventilação. Além de abrandar o ritmo da 
respiração, você também pode respirar em um saco de 
papel ou falar em voz alta para ultrapassar uma condição 
de hiperventilação. A recuperação é normalmente rápida 
uma vez que a taxa de respiração volta ao normal. 

Desconforto no ouvido interno 

Planadores não são pressurizados, assim sendo, as 
alterações de pressão podem afetar os pilotos de planador 
que voam a grandes altitudes. A dor de ouvido interno é 
uma redução temporária da capacidade de ouvir e são 
causados pelas subidas e descidas do planador. A 
explicação fisiológica para este desconforto é a diferença 
entre a pressão do ar ao redor do corpo e o ar no interior 
do ouvido médio. A cavidade do ouvido médio é pequena 
e localizada no osso do crânio. Enquanto o canal auditivo 
externo está sempre na mesma pressão do que o ar do 
exterior, a pressão no ouvido médio muda frequentemente 
de forma mais lenta. Mesmo uma pequena diferença entre 
a pressão externa e da pressão do ouvido médio pode 
causar desconforto.  



Quando um planador sobe, a pressão do ar do ouvido 
médio pode ser superior à pressão do ar no canal do ouvido 
externo, fazendo com que o tímpano inche para fora. Esta 
mudança de pressão se torna aparente quando você 
experimenta sensações alternadas de “cheio” e “vazio”. 
Durante a descida, acontece o inverso. Embora a pressão 
do ar exterior aumente no canal auditivo, a cavidade do 
ouvido médio, que está equalizada com a pressão mais 
baixa por conta da altitude, a pressão é menor do que no 
canal auditivo externo. O resultado é uma pressão mais 
elevada do lado de fora, fazendo com que o tímpano tenha 
uma protuberância para dentro. 

Esta condição pode ser mais difícil para aliviar devido ao 
fato de que o ar tem de ser introduzido no ouvido médio 
através do tubo de Eustáquio para igualar a pressão. O 
ouvido interno é um vácuo parcial e tende a constrição das 
paredes do tubo de Eustáquio. Para corrigir essa condição 
muitas vezes dolorosa, que causa redução temporária da 
sensibilidade auditiva, comprimir as narinas, fechar a boca 
e lábios, e soprar lenta e suavemente na boca e nariz. Este 
procedimento, chamado a manobra de Valsalva, faz com 
que as forças do ar cheguem até o ouvido médio através da 
trompa de Eustáquio. 

Desorientação espacial 

Para pilotos de planadores, a prevenção é o melhor 
remédio para desorientação espacial. Se o planador que 
você está voando não está equipado para voo por 
instrumentos, e você não tem muitas horas de treinamento 
em controlar o planador por referência através de 
instrumentos, o melhor é evitar as condições de 
visibilidade reduzida ou à noite, quando o horizonte não é 
visível. Susceptibilidade a ilusões provocadas por 
desorientação podem ser reduzidas por meio de 
treinamento, conscientização e aprendizado para confiar 
totalmente em seus instrumentos de voo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-7. Aprender a confiar totalmente em 
instrumentos de voo irá reduzir a probabilidade de 
experimentar uma ilusão desorientadora durante o voo. 

Desidratação 

A desidratação é o termo dado a uma perda importante de 
água no corpo. 

O primeiro efeito visível de desidratação é a fadiga, que 
por sua vez faz com que o desempenho físico e mental seja 
mais difícil, se não impossível. Pilotos de planadores, 

muitas vezes por voar um longo período de tempo em 
temperaturas 

quentes de Verão ou em altitudes elevadas se expõem a 
desidratação. Isso faz com que a desidratação ocorra muito 
provavelmente por duas razões: o canopi dos planadores 
não oferece nenhuma proteção contra o sol e, em altas 
altitudes, há menos poluentes do ar para difundir os raios 
do sol. O resultado é a exposição contínua ao calor que o 
corpo tenta regular por transpiração. Se este fluido não é 
substituído, a fadiga progride para tonturas, fraqueza, 
náuseas, formigamento das mãos e pés, cólicas 
abdominais, e sede excessiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-8. Os sintomas da desidratação. 

A água deve ser tomada em todos os voos para evitar a 
desidratação. Os efeitos da desidratação sobre o 
desempenho de um piloto são sutis, mas podem ser 
perigosos e são especialmente um fator dos climas mais 
quentes. Alguns pilotos de planadores usam um chapéu 
para bloquear o sol e este pode reduzir sua capacidade de 
voar e ver os instrumentos. Os pilotos devem assegurar que 
a aba do chapéu não é muito grande, o que pode interferir 
com a capacidade de monitorar outros planadores e o 
tráfego aéreo. 

Insolação 

A insolação é uma condição causada por qualquer 
incapacidade do corpo para controlar a sua temperatura. 
O aparecimento desta condição pode ser reconhecido pelos 
sintomas de desidratação, mas também tem sido 
reconhecido apenas por um completo colapso. Para evitar 
esses sintomas, recomenda-se que você carregue uma 
ampla oferta de água e usá-la em intervalos frequentes em 
qualquer voo longo, se você está com sede ou não. Vestindo 
roupas claras, de tecido poroso e um chapéu, isso irá 
fornecer uma boa proteção contra o sol. Também é útil 
manter a cabine bem ventilada, pois isso irá ajudar a 
dissipar o excesso de calor. 

Tempo frio 

Ao voar em altitudes mais elevadas, o interior do planador 
pode ficar frio. Roupa adequada é uma necessidade para 
temperaturas de -30° a - 60° C que podem ser encontrados   
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em altitude. Uma preparação adequada para a frio é 
especialmente difícil, uma vez que as temperaturas no 
terreno são muitas vezes agradáveis em dias de boas 
térmicas. 

A luz do sol que atravessa o canopi mantém a parte 
superior do corpo incrivelmente quente por um tempo, 
mas as pernas e os pés sombreados rapidamente tornam-se 
frio. O congelamento é uma ameaça muito real. Depois de 
uma hora ou duas a essas temperaturas, mesmo a parte 
superior do corpo pode tornar-se bastante frio. Usar várias 
camadas de roupas largas ajudam a isolar o calor do corpo. 
Qualquer luva de lã ou até mesmo luvas mais finas 
funcionam bem para as mãos. Luvas muito grossas fazem 
com que as tarefas de rodar os botões do rádio se tornem 
difíceis. Para os pés, dois ou três pares de meias (interior, 
seda; exterior, lã) com uma bota de isolamento são 
recomendadas. 

Além disso, as temperaturas baixas podem causar dois 
outros sintomas: ele gela seu ar exalado congelando na 
superfície do canopi e faz com que os rins excretem líquido 
a uma taxa acelerada. 

Um pedaço de pano limpo (que não irá danificar o canopi) 
pode ser usado para limpar a condensação ou gelo do 
mesmo, se for necessário, mas o melhor modo para limpar 
o canopi é um pouco de ar fresco passando através da 
janela de ventilação frontal, o que irá ajudar a retardar o 
acúmulo de gelo. Infelizmente, isso também reduz 
rapidamente a temperatura no interior, por isso é melhor 
usar roupas em camadas de modo que você possa 
facilmente tirar ou colocar o que for necessário. Para os 
rins, há pouco que possa ser feito para que excretam 
líquido a uma taxa acelerada. O melhor meio de prevenir 
é se planejar com antecedência, fazendo uma parada no 
banheiro antes de decolar. Lembre-se que o corpo está 
desidratando mais rapidamente por causa do frio e esteja 
sempre à procura de sinais de desidratação. 

Gestão da Nacele 

Antes do lançamento, os passageiros devem ser informados 
sobre a utilização de cintos de segurança, cintos de 
segurança de ombro, e procedimentos de emergência. Se o 
lastro está sendo usado, ele deve ser devidamente 
protegido. Organizar a nacele de modo que itens 
necessários ao voo estejam acessíveis. Todos os outros itens 
devem ser guardados de modo seguro. Os gráficos 
necessários e ajudas devem ser arrumados dentro de um 
alcance fácil para o piloto. 

Equipamento pessoal 

Se um paraquedas certificado está disponível para 
emergências, verifique as informações da data de 
dobragem, o que é normalmente encontrado em um cartão 
contido em uma pequena bolsa no corpo do paraquedas. 

Sistema de oxigênio 

As normas também exigem que o piloto em comando faça 
uso de oxigênio suplementar para voos com mais de 30 
minutos de duração acima de 12.500 pés e em todos os 
momentos durante um voo acima de 14.000 pés. Se o 
oxigênio suplementar é usado, o sistema deve ser 

verificado quanto ao fluxo, a disponibilidade e a lista de 
verificação conhecida como PRICE deve ser usada: 

• P = Pressão 

• R = Regulador 
• I = Indicador 
• C = Conecções 

• E = Garrafa de Emergência para salto. 
A importância de compreender a necessidade do 
equipamento de oxigênio em planadores foi intensificada 
nos últimos anos por um aumento considerável no número 
de voos de grande altitude. A exploração de ondas de 
montanha levou inúmeros voos a altitudes acima de 
30.000 pés, com vários voos recorde para mais de 40.000 
pés. Em algumas partes do país, é frequentemente possível 
subir a uma base de nuvem a 16.000 ou até 18.000 pés 
através de térmicas. Em quase todas as partes dos Estados 
Unidos tais altitudes são atingíveis em nuvens 
cumulonimbus. 

A 18.000 pés, a densidade do ar é apenas metade que ao 
nível do mar. O objetivo da respiração é o de fornecer 
oxigênio ao sangue e remover o dióxido de carbono. Em 
cada respiração a 18.000 pés, o piloto respira apenas a 
metade do oxigênio comparado ao nível do mar. Isso não 
é suficiente para fornecer uma quantidade adequada de 
oxigênio para o sangue, e a situação se agrava à medida 
que a altitude aumenta. A reação automática é respirar 
duas vezes mais rápido. Esta hiperventilação, ou aumento 
da velocidade do movimento da respiração, é quase pior do 
que subir sem oxigênio, basicamente porque resulta na 
eliminação de muito dióxido de carbono do sangue. Os 
efeitos imediatos da hiperventilação são: 

• Manchas diante dos olhos; 
• Sensação de tontura; 

• Entorpecimento dos dedos das mãos e pés, seguido de 
possível inconsciência 
Os perigos da privação de oxigênio não devem ocorrer de 
forma suave. Em torno de 20.000 pés MSL, os pilotos 
podem ter apenas 10 minutos de “consciência útil.” A 
30.000 pés MSL, o prazo para a “consciência útil” diminui 
a 1 minuto ou menos. Para voos planejados acima de 
25.000 pés MSL, uma reserva de oxigênio de emergência 
ou garrafa para salto deve ser levada. 

A Força Aérea dos EUA em cooperação com a 
Administração Federal de Aviação (FAA) oferece uma 
experiência de 1 dia numa câmara de grande altitude para 
pilotos civis visando as orientações para estes tipos de 
condições. A experiência é inestimável para qualquer 
piloto que busca voos de grande altitude, que é cada vez 
mais crescente e ainda é exigido por muitos clubes como 
um pré-requisito. 

Sistemas de oxigênio aviação 

Sistemas de oxigênio de Aviação são projetados para 
aplicações aeronáuticas. Ao contrário de um sistema de 
oxigênio do tipo médico, um sistema de aviação é 
geralmente muito mais leve, compacto, e calibrado para 
fornecer   



oxigênio baseado em extensa pesquisa em fisiologia de voo 
humano. Antes de comprar qualquer tipo de sistema de 
oxigênio, os pilotos devem pesquisar as diferentes opções e 
escolher um sistema de oxigênio que seja apropriado para 
o tipo de voo que eles fazem, porque existem muitos 
fabricantes e tipos de sistemas disponíveis. Dois tipos 
comuns de sistemas usados hoje são o Sistema de Fluxo 
Contínuo e do Sistema de Oxigênio de Pulso de Demanda 
Eletrônico (EDS). 

Sistema de fluxo contínuo 

O sistema de fluxo contínuo utiliza um tanque de 
armazenagem de alta pressão e uma válvula de regulação 
de redução de pressão que reduz a pressão do cilindro de 
pressão aproximadamente para a pressão atmosférica na 
máscara. O fluxo de oxigênio é contínuo, a partir do 
momento em que o sistema é ligado. Em algumas 
instalações, é possível ajustar a quantidade de fluxo de 
oxigênio manualmente para baixo, intermediário e 
altitudes elevadas; reguladores automáticos de ajuste do 
fluxo de oxigênio por meio de um fole, que faz variar o 
fluxo de acordo com a altitude. Quando se utiliza o sistema 
de oxigênio de fluxo contínuo, o piloto pode usar qualquer 
máscara de oxigênio ou uma cânula nasal. [Figuras 13-10 
e 13-11] 

 
Figura 13-9. Sistema de fluxo contínuo de oxigênio e 
Sistema de Oxigênio de Pulso de Demanda Eletrônico 
(EDS) 

A EDS é o sistema mais leve, menor e o mais capaz de 
fornecer sob demanda o oxigênio através de pulsos de 
compensação de altitude onde o oxigênio é fornecido 
apenas quando você inala, usando apenas 1/8, onde 
tipicamente é 1/6 da quantidade de oxigênio e tendo 1/4 do 
peso e volume em relação aos sistemas de fluxo constante 
convencionais que proporcionam um litro por minuto a 
10.000 pés. A EDS possui uma precisão microeletrônica do 
barômetro de pressão de altitude que determina 
automaticamente o volume de oxigênio para cada pulso 
até altitudes de pressão de 32.000 pés e alturas mais 
elevadas são compensados com pulsos de maior volume. A 
EDS passa automaticamente para um modo de pulso-

demanda 100 por cento em altitudes de pressão superiores 
a 32.000 pés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-10. Máscara de oxigênio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13-11. Cânula nasal. 

  



 
Figura 13-12. Sistema eletrônico de pulso de Oxigênio 
(EDS). 

O EDS pode ser ajustado como um dos três modos de D 
(“delayed” ou“day”), e atrasando, fornecendo oxigênio até 
que ele detecte uma altitude pressão de cerca de 5.000 ou 
10.000 pés, conservando oxigênio quando ele não é 
necessário. Ele também pode ser configurado para N 
(“night” ou “now”), modo de voo noturno, onde ele 
responde a partir do nível do mar e acima. Ambos os 
modos fornecem a mesma quantidade de oxigênio, 
seguindo automaticamente as mudanças de altitude 
pressão. A EDS limita a sua resposta a uma taxa máxima 
de respiração de cerca de 20 respirações por minuto, 
virtualmente eliminando a hiperventilação que 
habitualmente se encontra em situações de stress. Não há 
escalas para observar ou botões para ligar à medida que 
sobe ou desce. Ajustar (zero) para novas pressões 
barométricas não é necessário porque o EDS responde 
diretamente a altitude pressão, assim como as 
propriedades fisiológicas do seu corpo. 

Código Transponder 

A Federal Aviation Administration (FAA) atribuiu código 
transponder 1202 para uso por planadores que não 
possuem contato com um controle de tráfego aéreo (ATC). 
Planadores que operam em áreas onde há um acordo com 
o ATC local para usar um código diferente deve entrar em 
contato com o responsável pelo acordo para orientação 
sobre qual código usar.  

Definições 

• SQUAWK: O código de quatro dígitos definido no 
transponder, tal como 1,202. 

• IDENT ou SQUAWK IDENT: Um controlador pode 
pedir-lhe para “ident” ou “squawk ident” para verificar a 
sua localização na tela do radar.  

 

 

Não acione o botão ident a menos que o órgão ATC solicite 
este acionamento.  

Quando solicitado, pressione o botão no transponder 
marcado como IDENT. Isso faz com que o planador 
apareça na tela radar dos controladores, identificando a 
sua localização na área sob a sua responsabilidade. 

• aviões de reboque devem usar Squawk 1200, como 
normal. 

Gerenciamento de Riscos 

Gestão de riscos, uma maneira formal de lidar com perigos, 
e é o processo lógico de pesar os custos potenciais dos riscos 
contra os possíveis benefícios que permitam que esses 
riscos sejam aceitos caso fiquem descontrolados. A fim de 
entender melhor a gestão de riscos, os termos “perigo” e 
“risco” precisam ser entendidos.  

Identificação de perigos é um processo utilizado para 
identificar todas as situações possíveis onde as pessoas 
podem ser expostas a lesão, doença ou incapacidade. 
Perigos típicos são o tempo, montanhas, obstáculos, e 
falha operacional e equipamentos. 

O risco é a possibilidade de um perigo realmente causar 
danos e/ou ferimentos. O risco é medido em termos de 
probabilidade e consequências. A gestão de riscos é o 
processo global de identificação de riscos, análise de risco, 
controle de riscos e avaliação de riscos. Controle de risco 
faz parte da gestão de risco que envolve a implementação 
de políticas, normas, procedimentos e mudanças físicas 
para eliminar ou minimizar os riscos adversos. Por 
exemplo, o piloto entende o risco de uma quebra do cabo 
de reboque durante o lançamento. Um risco aceitável que 
ele pode atenuar através da compreensão do risco e ter um 
plano de ações a seguir depois de quebrar o cabo de 
reboque. 

Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS) 

O Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS) é uma 
abordagem de negócios formal, de cima para baixo para o 
gerenciamento de riscos de segurança, que inclui uma 
abordagem sistêmica para a gestão da segurança, 
incluindo as necessárias estruturas organizacionais, 
responsabilidades, políticas e procedimentos. SMS está se 
tornando um padrão mundial em toda a indústria da 
aviação para integração da gestão de riscos, segurança no 
trabalho, saúde, segurança, meio ambiente e outros 
conceitos para a gestão de um programa de segurança 
completo. SMS é um programa abrangente projetado para 
uma organização formal. O piloto pode aprender com o 
processo e aplicar o conceito para suas próprias 
considerações de segurança pessoal, tais como: 

• A gestão de risco de tomada de decisão. 
• Recursos de gerenciamento antes de uma falha do 
sistema 
• Controles de risco através da garantia da segurança 

• Partilha de conhecimentos entre regulamentos e o piloto 
• Promover um quadro de segurança por ter uma sólida 
cultura de segurança ou atitude  



Tomada de Decisões Aeronáuticas (ADM) 

A tomada de decisões aeronáuticas (ADM) é um processo 
mental utilizado pelos pilotos (sistematicamente) para 
determinar um curso de ação em resposta a um 
determinado conjunto de circunstâncias. 

• Circunstância: Meu sistema de oxigênio tem um 
vazamento lento. Condições de planeio estão em boas 
condições e eu não preciso de oxigênio para hoje. 

• Circunstância: Ventos fortes estão previstos para mais 
tarde do dia de hoje, mas eu retornarei antes que o vento 
mude. 

• Circunstância: Minhas baterias estão baixas, mas eu só 
estou planejando um voo curto. 

Aprender as habilidades eficazes do ADM não podem ser 
subestimadas. Com o avanço nos métodos de treinamento 
para pilotos, equipamentos do avião e seus sistemas e 
serviços, incidentes e acidentes ainda ocorrem. Apesar de 
todas as mudanças na tecnologia para melhorar a 
segurança de voo, o fator humano é o mesmo. O fator 
humano ainda está envolvido em um alto percentual de 
todos os acidentes de aviação. 

Circunstâncias tão simples como um “vazamento lento de 
oxigênio,” a “previsão de vento forte”, ou “baterias 
baixas” são partes de uma cadeia de decisão levando a um 
incidente ou acidente. O termo “erro do piloto” tem sido 
usado para descrever as causas desses acidentes o que 
significa que uma ação ou decisão tomada pelo piloto foi a 
causa ou um fator contribuinte que levou ao acidente. Nas 
circunstâncias anteriores, a cadeia é quebrada se o piloto 
tem o “vazamento de oxigênio lento” reparado / respeitar 
a “previsão de vento forte” e atrasar o voo/ carregar as 
“baterias baixas” antes do próximo voo. A definição de 
erro do piloto também inclui a falha do piloto para tomar 
uma decisão ou tomar certas medidas. Acidentes 
relacionados com o fator humano são acidentes que não 
envolvem uma única decisão, mas uma cadeia de decisões 
e fatores que levaram ao acidente. A “má cadeia de 
julgamento”, “Conhecido como a cadeia de erros”, 
descrevem o conceito de fatores contribuintes em um 
acidente de causas relacionadas à humana. Quebrando um 
elo da cadeia normalmente é tudo o que é necessário para 
mudar o resultado da sequência de eventos. 

 


