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Manual de Manobras de Planador
Neste manual são descritas as manobras exigidas dos alunos (decolagem, decolagem
com vento de través, glissadas, etc.). 

Nota: Todos os voos devem ser realizados com atenção a correta posição do cg.
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“1º. Estágio.”

1. Primeira Série 

1.1  Efeitos  da  ação  do  comando  do  profundor  (movimentos  em  torno  do  eixo
transversal)

Finalidades

Reconhecer  as  mudanças  de  atitude  do  nariz  do  planador  em  relação  à  linha  do
horizonte, provocadas pelo comando do profundor. Durante esse treinamento observar as
variações de velocidade provocadas por dosagens diferentes de deflexão do profundor.

Poder retomar a atitude de voo normal quando ocorrer uma variação em torno do eixo
transversal.

Demonstração

Observar  o  espaço,  o  aéreo.  O  instrutor  demonstrara  ao  aluno  a  variação  de
atitude do nariz na linha do horizonte pela aplicação do manche para frente e para trás.
 

A dosagem do comando deve ser tal que o planador não chega a atingir a atitude
de voo picado nem de voo estolado. 

Cada mudança de atitude do nariz no horizonte deve começar e terminar com a
atitude normal. Durante essa demonstração o instrutor devera manter uma trajetória em
linha reta.

Fazer  o  aluno  executar  a  manobra.  No  movimento  de  cabrada  ou  picada  do
manche observar as mudanças do quadro visual, as mudanças do ruído e a mudança da
velocidade indicada, considerando a inércia desse instrumento.
tópicos

Para não extenuar o aluno, chamar a atenção para o velocímetro somente mais
tarde, neste treinamento. O instrutor pode pedir ao aluno que aponte, por um instante,
com o dedo, onde fica a linha do horizonte no pára-brisa. Apos cada variação do nariz,
procurar colocar o horizonte novamente no mesmo ponto no pára-brisa.

1.2 Efeitos da ação de comando do leme de direção (movimentos em torno do eixo
vertical)

Finalidades

O objetivo deste treinamento é reconhecer os efeitos do leme de direção em torno
do eixo vertical, partindo da posição de voo normal. Nesta manobra observar apenas o
quadro visual que diz respeito à mudança de rumo. Corrigir uma mudança de rumo com a
aplicação do  leme de direção.  Corrigir  o  rumo quando uma rajada ou  outros  fatores
modificarem a trajetória de voo demonstração.
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Demonstração

Observar o espaço aéreo. O instrutor demonstrará ao aluno a guinada em torno do
eixo vertical pela aplicação do pedal esquerdo e direito. Após a verificação da mudança
do rumo no quadro visual, o planador é orientado novamente para o ponto de referência
do rumo primitivo, mediante a aplicação do pedal, e reassume o voo em linha reta.

Repetir a manobra para um e outro lado até que o aluno reconheça a mudança
pelo quadro visual. 

Erros mais frequentes

 Comandos muito  rápidos do leme de direção e de retorno para posição neutra
muito retardada. 

 A aplicação demorada do leme de direção em uma posição exagerada pode levar a
um deslocamento em torno do eixo longitudinal, posteriormente ao voo picado e
finalmente a uma espiral.

Nota:  Na demonstração deste treinamento manter altura de segurança (acima de 300
metros).

1.3  Efeitos  da  ação  de  comando  dos  ailerons (movimentos  em  torno  do  eixo
longitudinal)

Finalidades

Reconhecer os movimentos de rolagem em torno do eixo longitudinal pela ação de
comandos dos ailerons, interpretando o quadro visual. Aprender a reconhecer e corrigir as
inclinações laterais pelo quadro visual. Poder contrariar tendências externas que tentam
inclinar as asas.

Demonstração

Observar  o  espaço aéreo.  O instrutor  apresentará ao aluno os  movimentos  de
rolagem para a esquerda e para a direita mediante a aplicação dos ailerons. 

Durante esses movimentos da asa o instrutor deverá aplicar o leme de direção
para neutralizar os efeitos do movimento negativo, evitando, também, um movimento em
torno do eixo vertical (movimentos negativos são aqueles que levam o nariz do planador
para o lado contrário ao da inclinação das asas). 

Desta  maneira  os  movimentos  de  rolagem serão  normais.  Assim  que  o  aluno
constatar a inclinação das asas, retomar a atitude de voo nivelado.

Erros mais frequentes

 Na  atuação  dos  comandos  dos  ailerons,  às  vezes,  ocorrem  movimentos
involuntários do profundor, provocados pela contração do aluno. 

 Pequenas inclinações são de difícil percepção. 

O aluno deve manter vigilância à sua referência do painel e quando possível para a ponta
das asas para se certificar de que estejam niveladas.
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1.4 O voo em curva com pequena inclinação.

Finalidade

Neste  treinamento  o  aluno  deve  aprender  a  técnica  do  voo  em  curva  com
inclinação lateral constante, de 20 a 30 graus, na qual a mudança no rumo devera ser de
90, 180, 360 graus e em circulo continuo. Treinar a mudança do voo em linha reta para o
voo em curva, a manutenção da curva com raio constante e a mudança do voo em curva
para o voo em linha reta.

EXECUÇÃO

O voo em curva deve ser ensinado em três etapas:
1- entrada na curva;

2- manutenção da curva constante;
3- saída da curva.

Observar  o  espaço  aéreo.  A  entrada  na  curva  se  processa  pela  aplicação
simultânea e coordenada dos comandos dos ailerons e do leme de direção no sentido da
curva pretendida. Uma vez atingida a inclinação desejada, os comandos são acionados
para  as suas posições neutras.  Inicia-se assim o voo em curva constante,  com uma
inclinação lateral e vertical, bem como o raio e a velocidade de giro inalteradas no quadro
visual.

A posição  neutra  dos  comandos  depende  do  tipo  de  aeronave.  A velocidade
aerodinâmica deve ser aumentada mais ou menos com maior inclinação lateral. 

Toda e qualquer variação adicional da velocidade deve ser evitada pela ação do
profundor. 

Na saída da curva os comandos são acionados em sentido contrário, até que o voo
normal em linha reta seja atingido e no rumo previamente fixado. Também aqui se deve
corrigir a atitude do nariz no quadro visual, com o profundor.

Tópicos

A melhor forma de treinamento para o voo em curva é o voo em circulo contínuo. O
aluno tem mais tempo para se localizar na curva e treinar o voo com inclinação constante
do que no treinamento em curva com pequenas mudanças do rumo. Cada curva deve ser
voada com uma velocidade acima da normal de planeio. 

Quanto maior a inclinação lateral, maior a velocidade. A correção para velocidade
maior na curva deve ser conseguida pela variação do profundor e do quadro visual. O
aluno deve aprender a reconhecer e corrigir as variações verticais do nariz no horizonte,
dentro da curva.  A variação da velocidade com a variação de inclinação obedece ao
seguinte critério:

A forca centrifuga atua sobre o planador aumentando seu peso. Assim é necessário
que a sustentação também aumente o que é conseguido com aumento de velocidade. Um
planador que voa com afundamento mínimo a 70 km/h, em linha reta, deve aumentar sua
velocidade pela raiz quadrada do valor g na curva. Se g = 2 a velocidade devera ser 70 x
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V2 = 70 x 1,41 =99 km/h. Se a velocidade de perda deste planador e de 60 km/h em voo
reto, em uma curva que provoque 2 g esta passara a ser de 60 x 1,41 = 85 km/h. A tabela
a  seguir  mostra  a  correlação  entre  graus  de  inclinação  e  o  fator  de  carga  g
correspondente. 

grau de inclinação fator de carga g g
0° 1,0 1,0 
30° 1,18 1,08
45° 1,41 1,18
60° 2,0 1,41
75° 4,0 2,0 

Sustentação (s)

As correções dentro da curva precisam sempre ser  feitas com o comando dos
ailerons e dos pedais no mesmo sentido. O aluno deve aprender a controlar e a corrigir a
inclinação lateral  observando apenas o quadro visual.  Durante essa observação deve
fazer variar a inclinação lateral  dentro da curva mais ou menos 10 graus, para poder
observar melhor as variações  no quadro visual. A velocidade e a atitude do nariz no
horizonte devem ser constantes.

O aluno deve também variar  a  velocidade durante a curva,  para poder  usar  a
velocidade adequada a cada inclinação diferente e poder assim reconhecer a atitude do
nariz no horizonte e aprender a corrigi-la.
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Figura 4.

Com 2 g a velocidade de perda é obtida multiplicando a velocidade de perda a 1 g
pela raiz quadrada de 2. Exemplo: Um planador com velocidade de perda de 60 km/h a 1
g passa a ter 84,6 km/h de velocidade de perda a 2 g (60 x 1,41 = 84,6). Lembrando que
V2 e aproximadamente 1,41.

Erros mais frequentes que ocorrem na entrada da curva:
 Excesso de comando dos ailerons em relação ao pé ou vice-versa.
 Derrapagem para fora da curva.
 Ocorrência do movimento negativo.

Erros mais frequentes ao retornar os comandos para neutro.

  Retorno insuficiente do leme.
 Aumento  da  velocidade;  aumento  da  inclinação  lateral  e  consequentemente

entrada em espiral.
 Retorno exagerado do leme.
 Derrapagem para dentro da curva.
 Retorno dos ailerons insuficiente.
 Aumento progressivo da inclinação lateral.
 Aumento da velocidade e consequente entrada em espiral.
 Retorno exagerado dos ailerons.
 Diminuição gradativa da inclinação lateral.

Erros mais frequentes em curva:

 Não observar o espaço aéreo.
 Velocidade controlada pelo velocímetro.
 Velocidade irregular.
 Não observância do quadro visual (modificação da atitude vertical).
 Aumento constante da inclinação lateral.
 Variação da inclinação lateral.
 Variação da velocidade de giro.
 Fixação dos olhos para a ponta de asa baixa.
 Modificação não desejada da atitude de voo.
 Inclinação do corpo do piloto em sentido contrario ao da curva.
 Perda do sentido da inclinação lateral.
 Derrapagem para dentro da curva.
 Derrapagem para fora da curva.

Erros mais frequentes ao sair da curva:

 Nivelar as asas com a aplicação dos ailerons apenas.
 Ocorrência do movimento negativo.
 Não ceder o manche a tempo e assim perder velocidade.
 Saída muito cedo ou muito tarde da curva, perdendo o rumo desejado.
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1.5 Limpeza da área

Conscientizar  o  aluno da importância da constante  vigilância do espaço aéreo,
tendo em vista a característica do voo ( VFR em FIR ou na Área da Academia da Força
Aérea). 

Através do comportamento do aluno a bordo - “pescoço duro”, falta de atenção
com aeronaves e pássaros nos arredores, etc. -, será possível, facilmente para o instrutor
visualizar e corrigir o aluno chamando-lhe a atenção para o que se passa ao seu redor e a
importância para a sua segurança.  
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2. Segunda série

2.1 Correção do barbantinho 

Demonstrar para o aluno que em virtude de uma descoordenação dos comandos
de pé (leme) e mão (aileron),  o barbantinho sai  do centro,  podendo-se corrigir  essa
situação de três formas como demonstra figura abaixo:

Correções de derrapagens ou glissadas.

- pedal contrário ao lado de desvio do barbantinho;

- aileron para o mesmo lado do barbantinho;

- ambas as correções simultaneamente.

A experiência de voo mostra que a correção de aileron é em geral a mais fácil.
Entretanto, para  se manter uma referencia no voo reto, é normalmente necessário corrigir
o barbantinho simultaneamente com o pé e a mão. Fixar para o aluno a importância do
trabalho constante dos pedais de forma a se evitar o arrasto causado pelos airelons(maior
rendimento transferindo os movimentos “apenas” para o leme direcional).
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2.2 Voo em linha reta

Finalidades

Este treinamento serve para aprender a voar em linha reta e uniforme, na qual o
rumo, a velocidade, a inclinação lateral e a vertical são constantes. No voo em linha reta,
o aluno devera aprender a usar os três comandos simultaneamente, o que até aqui era
feito isoladamente. Aprender a dosar estes três comandos para realizar um voo em linha
reta sem dificuldades.

Execução

O  instrutor  passa  os  comandos  do  planador  ao  aluno,  em  atitude  normal,
perfeitamente compensado e em linha reta com velocidade de planeio normal. Escolhe
um ponto de referência no horizonte, salienta que aqui os comandos devem ser usados
com tato, de modo a permitir ao planador segui-los.  É de importância capital para a
manutenção do voo em linha reta que as asas estejam perfeitamente niveladas.
Basta uma pequena inclinação para provocar uma mudança no rumo. Como em geral o
aluno não percebe uma pequena inclinação das asas, é necessário observar de vez em
quando  as  pontas  delas  em  relação  à  linha  do  horizonte,  o  que  facilita  reconhecer
pequenas inclinações laterais.

O instrutor  demonstra  que um planador  sempre se desvia para o  lado da asa
abaixada e que o aluno tende a corrigir esse desvio com a aplicação errada do pedal, e
assim voara glissando em direção ao ponto de referência no horizonte. Uma correção de
rumo deve sempre ser feita com a aplicação conjunta dos ailerons e do leme de direção.
Para a manutenção do voo normal em linha reta é necessário manter a velocidade e o
rumo constante.  A altitude vertical  (nariz no horizonte) não deve variar.  O aluno deve
reconhecer essas variações no quadro visual e saber corrigi-las.

O ponto básico para este voo reto, uniforme e normal é a manutenção constante do
quadro visual do horizonte, no qual o ponto de referência escolhido se mantém imóvel isto
e, não se desloca horizontal nem verticalmente. Mas isto só é possível com ar calmo. Dai
se recomendar este treinamento cedo pela manhã ou no final da tarde. Posteriormente o
aluno deverá também ter oportunidade de treinar com turbulência e com vento de lado
(deriva). Neste caso usar dois pontos de referência na mesma linha da trajetória do voo.

Durante o treinamento desta fase o aluno deverá observar uma ação de comando
bem medida (tato) para conseguir um voo aerodinâmico exato. A correção de uma rajada
deve ser feita imediatamente e com o comando certo.  Para conseguir  a confiança do
aluno,  o  instrutor  deve  demonstrar  também o  voo  livre  de  comandos  (Mão livre  dos
comandos)  o  que  comprova  a  estabilidade  própria  do  planador.  Efetuar  estes
treinamentos em zonas que permitam os voos em linha reta, o mais longo possível.

Erros mais frequentes

 Aplicação exagerada dos comandos nas correções subsequentes.
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2.3 Uso do compensador, do freio e dos flaps

Durante esse treinamento também se demonstra o funcionamento do compensador,  o
qual  é  importante  para  se  aliviar  a  pressão  necessária  sobre  o  manche,  em  particular  nas
velocidades mais altas. Quando o compensador está posicionado corretamente mostra-se como
é possível soltar o manche em qualquer dessas velocidades e como a velocidade se mantém
mesmo com o manche livre.

É importante salientar também que, a compensação através de um compensador de mola
ou com um tab, em hipótese alguma substitui os lastros fixos (arruelas de chumbo) ou lastros
móveis (placas de chumbo ou sacos de areia), necessárias no caso do peso do(s) pilotos(s) ser
insuficiente para o correto posicionamento do centro de gravidade (cg) do planador.

Explanar para o aluno que quase todos os planadores de instrução primária possuem
freios aerodinâmicos que saem no extra e intradorso (às vezes só no extradorso) das asas. A
maioria dos planadores mais modernos possui freios do tipo Shempp Hirth ou similar, que não só
causa uma sensível diminuição da sustentação da asa por perturbar o escoamento do ar sobre o
perfil  quando  abertos,  como  também  contribuem  para  um  considerável  aumento  do  arrasto
aerodinâmico,  ou seja,  quando se abre  o freio,  o planador  tende a  diminuir  a  velocidade se
mantivermos o nariz na mesma posição de referência no horizonte.

Explicar que o  efeito pretendido, com a abertura dos freios, não é normalmente o de frear
o planador no sentido de reduzir sua velocidade (o que pode ser necessário em situações de
emergência em que se perde o controle da velocidade), mas sim, o de diminuir o planeio, para
consumir a altura de segurança excedente na aproximação para o pouso.

Ao lado das suas grandes vantagens, freios aerodinâmicos eficientes têm o inconveniente
de aumentar a velocidade de estol, devido à perda da sustentação de parte da asa. Por isso é
importante, antes de comandar os freios, checar se a velocidade do planador é suficiente para
garantir o voo seguro (em geral 10 km/h a mais que o valor de referência para voo livre normal).

Ao comandar os freios aerodinâmicos, o aluno deve manter a mão esquerda segurando a
alavanca de comando e ir experimentando a reação do planador à medida que os freios são
comandados, desde a posição todo fechado, até todo aberto e vice-versa(em alguns planadores,
os freios uma vez destravados, abrem sozinhos até o batente).
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O efeito da abertura dos freios aerodinâmicos.

Com o profundor,  são compensadas as mudanças de velocidade que ocorrem
quando se abrem ou se fecham os freios aerodinâmicos.

Na  medida  em  que  vamos  abrindo  os  freios,  o  planador  tende  a  diminuir  a
velocidade, obrigando-nos a abaixar cada vez mais o nariz, para manter uma mesma
velocidade  de  referência.  Inversamente,  ao  fecharmos  os  freios,  e  necessário  ir
levantando o nariz para a velocidade não aumentar.

Exercícios de voo reto comandando a abertura e o fechamento dos freios nos
mostra  essas  variações  de  atitude  do  planador  para  uma  mesma  velocidade  de
referência.  E  exercícios  de  voo  reto  com  freios  abertos  em varias  velocidades,  nos
mostram o aumento do efeito dos freios sobre o planeio com o aumento da velocidade.

Planeio  de  1:1  em  alta  velocidade  são  viáveis  na  maioria  dos  planadores
modernos, sendo que alguns têm os seus freios projetados para limitar a velocidade em
um mergulho vertical.

Nessas  condições  de  voo  em  alta  velocidade,  os  freios  aerodinâmicos  são
utilizados para sair de manobras mal sucedidas sem ultrapassar as velocidades limites
do planador (faixa amarela ou barra vermelha).

Flaps servem para aumentar a sustentação da asa através de um aumento do seu
arqueamento, ou através de um aumento do arqueamento associado a um aumento da
área da asa (EX: ASW20). Através desse aumento de sustentação e possível pousar e
decolar em velocidades mais baixas, facilitando, portanto o pouso| e a decolagem em
pistas curtas.

É necessário tomar muito  cuidado no recolhimento dos flapes, pois  em baixas
velocidades é possível que o planador “estole”. Quando escolhemos a opção de decolar
ou pousar  com flape,  não devemos mexer  nesse comando,  a  menos que estejamos
absolutamente seguros da reação do planador e das consequências dessa reação sobre
o voo.
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É  importante  considerar  também  que,  por  razões  estruturais,  às  posições  de
flapes  estendidos  correspondem  velocidades  limites  bem  inferiores  aos  limites  com
flapes recolhidos. Não se pode esquecer de recolher os flapes quando se pretende voar
em velocidades mais altas.

Os dispositivos mostrados na figura são referidos na literatura de língua inglesa como
spoiler  type dive  brakes,  ou freio  tipo  spoiler,  pois  o  maior  efeito  secundário  desses
equipamentos montados nas asas é o de reduzir a sustentação.

Podemos  definir  spoiler  como  um  dispositivo  que  tem  como  principal  função
aumentar o arrasto e como função secundária reduzir a sustentação. O flape, por outro
lado, apresenta essas funções com prioridade inversa, isto é, tem por função principal
aumentar ou diminuir a sustentação e secundaria a de aumentar o arrasto.

3. Terceira série

3.1 A decolagem

A descrição  da  decolagem começa  aqui,  quando  o  piloto  já  cumpriu  todos  os
preparativos. O planador inicia a decolagem com o compensador levemente picado. Um
auxiliar na ponta da asa do lado contrário ao vento, quando for o caso, aguarda o sinal do
piloto para nivelar a asa e iniciar a decolagem. 

No  inicio  da  corrida  o  piloto  do  planador  deve  trabalhar  atentamente  com  os
ailerons e manter a asa na posição desejada, pois com vento de lado é importante não
deixar que a asa deste lado levante além da horizontal, pois com vento mais forte pode
ser difícil abaixá-la, pela pouca ação dos ailerons em velocidade reduzida.

Ele deve também manter  o  planador  apenas sobre a roda,  para acelerar  mais
rapidamente. Assim que tiver atingido a velocidade de voo, deve despregar-se da pista. A
partir desse ponto deve corrigir a deriva com o leme de direção.

A altura no inicio da decolagem deve ser tal que o piloto do planador fique por cima
do pó, quando houver, de modo a enxergar o fim da pista por cima do avião rebocador.
Esta altura é de 1 a 2 metros - alturas menores impedem a visibilidade adequada do fim
da pista assim pode rapidamente decidir onde pousar em caso de pane. Não é permitido
voar mais alto, porque tal fato pode impedir a decolagem do rebocador. A asa do planador
gera uma força sustentadora muito maior do que o estabilizador do avião, o que pode
impedir sua decolagem. Quando o avião também decola, o piloto do planador passa a
observar a atitude correta em relação ao rebocador, conforme descrito mais adiante.

O piloto do planador ou o do rebocador deve interromper a decolagem tão logo
perceba  alguma  anomalia  mais  seria,  tanto  no  planador  como  no  rebocador,  e  sem
necessidade de sinalizar, não importando a altura ou a posição em que se encontre.

A manutenção da reta na decolagem não apresenta problema para os planadores
que são rebocados pelo nariz da fuselagem. Esse não e o caso dos planadores que são
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rebocados bem próximo do centro de gravidade, pois tendem a sair da pista logo no início
da decolagem com o vento de lado. 

3.2 Curvas de média e grande inclinação

3.2.1 Curvas com media inclinação (30 a 45 graus)

Finalidades

O voo em circulo com média e grande inclinação exige maior técnica de pilotagem
do aluno e serve como treinamento inicial para o voo em térmica. 

Este  treinamento  tem  a  finalidade  do  domínio  seguro  do  voo  em  circulo  com
variação de inclinação lateral. Ao discutir esta fase do treinamento, o instrutor se beneficia
do uso de uma maquete, para demonstrar ao aluno que a velocidade da curva depende
do raio desta, isto é, da inclinação lateral, e é igual à velocidade normal do planador mais
o acréscimo percentual relativo à inclinação lateral, conforme já abordado.

A velocidade mínima de curva é a velocidade menor possível na qual o planador é
capaz de voar em curva. Ela depende da inclinação lateral e do ângulo de ataque na
curva. No entanto, essa velocidade é bem maior que a mínima possível em voo de linha
reta.  Os  planadores que apresentam a  vibração da  cauda como prenúncio  de perda
podem ser voados em curva com uma velocidade um pouco acima do surgimento dessa
vibração.

No voo em térmica, com ângulo de ataque que corresponde à menor velocidade de
afundamento (ou próximo a ela), existe o perigo de entrada em perda.

EXECUÇÃO

Observar o espaço aéreo. Partindo do voo em linha reta com velocidade normal, os
comandos  dos  ailerons  e  do  leme  de  direção  são  aplicados  no  sentido  da  curva
pretendida até que a inclinação desejada seja atingida.  Ao mesmo tempo o nariz  do
planador deve abaixar em relação à linha do horizonte até que seja atingida a velocidade
de voo desejada. 

O instrutor apresenta o voo em circulo durante tanto tempo quanto necessário, até
que o aluno compreenda e reconheça a atitude de curva com inclinação constante. Na
continuação do treinamento em curva, o instrutor apresenta mudanças em torno dos três
eixos, para que o aluno aprenda-as e possa reconhecê-las;

a) Mudanças em torno do eixo transversal servem para corrigir a atitude do nariz
no horizonte em voo com turbulência e para corrigir a velocidade em relação à variação
da inclinação lateral. For exemplo, o nariz do planador é abaixado pelo simples fato de
ceder o manche e aplicar mais pé para dentro da curva. Por outro lado, quando o nariz do
planador estiver muito baixo no horizonte o manche e acionado para trás e o pé aplicado
em sentido  contrário  da  curva.  Nesta  mudança  de  atitude  do  nariz  no  horizonte,  os
comandos do manche e do pedal devem ser dosados, de modo que a inclinação lateral
fique inalterada e consequentemente a velocidade de giro seja mantida.

b) Variações em torno do eixo longitudinal devem ser feitas entre 30 e 45 graus de
inclinação lateral. Se a inclinação pretendida for menor que a existente o comando do
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aileron é acionado no sentido contrário ao da asa baixa. Como também aqui aparece o
movimento negativo não desejado, ele deverá ser corrigido pela aplicação correta do leme
de  direção.  A extensão  do  movimento  negativo  determina  a  extensão  necessária  da
aplicação do leme. O aparecimento de derrapagem para dentro ou para fora da curva não
deve ocorrer. No caso de ser necessário aumentar a inclinação lateral, tanto o leme de
direção como os ailerons devem ser acionados para o lado da curva.

c) Variação da velocidade de giro é normalmente conseguida em conjunto com a
variação da inclinação lateral, aumentando ou reduzindo o raio da curva. Deve-se mostrar
ao aluno a variação da velocidade de giro  com inclinação lateral  constante.  Com um
movimento  de  cabrada  do  manche  e  aplicação  do  pé  para  o  lado  da  asa  baixa,  a
velocidade de giro aumenta. Com a aplicação do manche para frente e com o pé no lado
de fora da curva, a velocidade de giro diminui e com a redução da velocidade de giro se
atinge a atitude de saída da curva.

d)  Variação  da  inclinação  lateral  de  30  a  45  graus  em  curva  contínua.  Na
continuação do treinamento o aluno deve executar um voo demorado em curva continua
com  inclinação  constante,  na  qual  ele  mesmo  aciona  os  comandos.  Depois  fará
modificações de atitude durante a curva. relativas à velocidade de giro (raio da curva) e
variação de 30 a 45 graus de inclinação lateral.  O treinamento deve ser interrompido,
quando o aluno perder o controle sobre o planador. Os voos de treinamento devem ser
executados tanto para a esquerda como para a direita.

Tópicos

A finalidade deste treinamento é fazer o aluno comandar os três eixos do planador
corretamente,  para  realizar  um voo  de  curva  tecnicamente  perfeito  com  variação  de
inclinação entre 30 e 45 graus. Deve-se cuidar para que a velocidade mínima da curva
não seja atingida, nem permitir comandos bruscos. 

O domínio da velocidade de giro e necessário para os voos em térmica. O aluno
deve conhecer o efeito da força centrifuga que se faz sentir na pressão sobre o assento.
Salientar ao aluno que esta pressão não serve como referência para a velocidade da
curva.

Nestes voos de curva continua o aluno deve acostumar-se a olhar para todos os
lados, desde o início desta fase, para certificar-se de que não existem outras aeronaves
na proximidade. E de observar que em curva com grande inclinação lateral, o aumento de
sustentação necessária para vencer a forca centrifuga é conseguida pelo aumento da
velocidade.

3.2.2 Curvas de grande inclinação (de 45 a 55 graus)

Finalidade

Aprender a dominar a atitude de voo em curvas de grande inclinação.

Execução

Observar o espaço aéreo iniciar a curva com a correta aplicação do leme e dos
ailerons. Com o aumento da inclinação lateral, aumentar a velocidade proporcionalmente.
Pouco antes de atingir a inclinação pretendida, trazer os ailerons e o leme de direção para
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neutro,  manter  a  posição  cabrada  do  profundor  e  a  inclinação  pretendida  constante
durante a curva. 

Demonstrar a ação dos comandos durante a curva de grande inclinação lateral.
Com 50 a 55 graus de inclinação lateral, a velocidade deve ser aumentada de acordo,
conforme discussão anterior. Controlar a curva pelo barbante do para-brisa. A saída da
curva e feita com a aplicação do leme e ailerons no sentido contrário, o manche é levado
à frente tanto quanto for necessário para evitar a elevação do nariz. 

Curvas com maior inclinação são sem propósito e devem ser evitadas devido o
aumento do esforço sobre a estrutura. Nos primeiros voos solos, o aluno deve executar
somente curvas com no máximo 45 graus de inclinação. Esta manobra só pode ser feita
acima de 300 metros.

Erros mais frequentes

 Falta de coordenação entre os comandos;
 Movimento de giro não uniforme;
 Variação na inclinação lateral; 
 Atitude excessivamente cabrada; 
 Levantamento do nariz na saída da curva.

3.3 Coordenação de 1º tipo (inclinação  entre 10° e 30°)

Finalidades

O  aluno  deve  aprender  neste  treinamento,  que  os  movimentos  negativos  são
perfeitamente  evitados  com  a  aplicação  correta  do  leme  de  direção,  podendo  fazer
movimentos de tangagem com a aplicação dos ailerons e do leme de direção. 

Deverá  saber  agora  que  para  cada  aplicação  dos  ailerons,  corresponde  uma
deflexão proporcional do leme de direção, no mesmo sentido.

Execução

Observar  o  espaço,  o  aéreo.  Ao iniciar  o  primeiro  movimento  de  rolagem,  por
exemplo, para a esquerda, o comando dos ailerons é deslocado para a esquerda até que
a  inclinação  desejada  seja  atingida.  Aqui,  quase  que  ao  mesmo  tempo,  ocorre  um
movimento em torno do eixo vertical para a direita. 

Se deixar ocorrer esse movimento não desejado, e que é prejudicial  à rolagem
normal, ocorrerá então um movimento das asas, como um pêndulo, e que não pode ser
chamado de coordenação. Torna-se, pois, necessário anular os movimentos em torno do
eixo  vertical,  aplicando  o  pedal  imediatamente.  Assim  os  comandos  são  acionados
alternadamente para um e outro lado.

Os  comandos  (aileron  e  leme)  devem ser  aplicados  com suficiente  deflexão  e
dosagem proporcional entre si. É aconselhável acionar os pedais um pouco a frente em
relação aos ailerons para anular logo os movimentos negativos. As oscilações laterais
devem ocorrer sem variação de rumo ou glissada. A velocidade deve ser constante. O
ideal é fazer essa manobra com velocidade de melhor planeio. 
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O  aluno,  ao  errar  neste  treinamento,  deve  parar  e  recomeçar  a  manobra
novamente.

Inicialmente fará apenas uma inclinação para cada lado. Depois de dominado este
treinamento poderá então fazer duas ou três inclinações para cada lado, parando sempre
que cometer um erro.

3.3.1 Efeitos do movimento negativo

Finalidade

Reconhecer o movimento negativo. O aluno deverá aprender que um planador, ao
ser  comandado  pelos  ailerons,  sofre  o  efeito  do  movimento  negativo,  isto  é,  um
movimento em torno do eixo vertical e em sentido contrário ao da curva pretendida.

Essa mudança de rumo (movimento em torno do eixo vertical) tem importância
bem significativa no treinamento de curvas e de glissadas.

Execução

Observar  o  espaço  aéreo,  e  em atitude  de  voo  normal,  o  instrutor  aplicará  o
comando dos ailerons para abaixar uma das asas. Esse comando deve ser suave e lento,
mas sem a aplicação do leme de direção. Junto com o movimento de rolagem aparece
também um movimento do nariz do planador em direção contrária a inclinação das asas.
Deste modo, ao fazer uma rolagem para a esquerda, aparece uma tendência de deslocar
o nariz do planador para a direita e vice-versa.

Retomar o voo normal assim que cessem de atuar essas forcas. Agora o instrutor
mostra ao aluno como este movimento direcional pode ser anulado pela aplicação de
pedal para o mesmo lado do manche. Também demonstra que o planador,  depois de
sofrer uma inclinação das asas, não mais volta ao rumo primitivo, quando a inclinação for
anulada  apenas  com  o  comando  dos  ailerons.  Demonstrar  inclusive  os  efeitos  de
comandos exagerados dos ailerons.

Erros mais frequentes

 Ação involuntária do profundor;
 Além disso, o aluno quase sempre retoma o voo normal sem esperar pelos efeitos

do movimento negativo.

3.4 Comportamento do planador em voo com velocidade reduzida

Finalidade

O aluno deve aprender a conhecer e a reconhecer as características do voo com
pouca velocidade em linha reta. Observar as condições de voo com o manche mais para
trás. Observar as modificações da linha do horizonte com a atitude do nariz do planador
(quadro visual) e a redução da velocidade. Esse voo representa uma situação na qual
uma continuação do movimento de cabrada significa a ocorrência de uma atitude de voo
com extrema gravidade.
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Execução

A atitude necessária para atingir a velocidade reduzida é conseguida pela cabrada
lenta do manche. O planador não deve ganhar altura, mas apenas aumentar o ângulo de
ataque, onde o horizonte se deslocara para baixo no pára-brisa. Deve ser salientada a
diferença entre a velocidade mínima de voo e a velocidade de perda. A primeira fica mais
ou menos 10% acima da segunda. 

Esse valor só serve para ar calmo, havendo, com turbulência, o perigo de perda
antecipada.

 A finalidade deste treinamento só é conseguida quando a atitude de voo com baixa
velocidade é mantida em uma trajetória reta e longa. Chamar a atenção do aluno sobre os
pontos de referência entre o voo com velocidade normal e com velocidade reduzida. O
término da atitude deste voo é conseguido com o deslocamento do manche para frente
até a obtenção da velocidade normal de voo. Essa manobra só pode ser executada acima
de 500 metros.

Tópicos

Neste treinamento é necessário manter as asas niveladas e evitar a ocorrência de
perda. É de se observar especialmente a manutenção do peso mínimo para o assento
dianteiro, já que a posição correta do cg é fator importante para o voo com velocidade
reduzida. O voo é reconhecido pelo quadro visual, pela redução da ação dos comandos,
pela redução da velocidade indicada, pelo aumento da descida e pela redução do ruído
característico.

3.5 Estol do 1º tipo

O estol é treinado inicialmente em voo reto para que o piloto se acostume com as
características de voo em baixa velocidade (nariz alto), e saiba identificar, mesmo sem
velocímetro, quando o planador vai estolar. O estol de baixa velocidade significa que a
velocidade aerodinâmica chegou a um valor tão baixo que o escoamento do ar em torno
da asa não consegue dar sustentação ao planador, o qual, assim, cai de nariz até que a
velocidade volte a ser suficiente para que a sustentação da asa iguale o peso. 

Como para chegar nessa situação é necessário ir levantando progressivamente o
nariz,  também o ângulo  com que os  filetes  de ar  incidem sobre  a  asa aumenta  e o
escoamento descola do lado de cima (Figura 2.27) da cabine e normalmente faz com que
a cauda trepide, avisando o estol.
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O estol de uma asa.

Com maior treinamento sente-se o pré-estol pela redução do ruído do escoamento
do ar,  um sensível  amolecimento  do comando de aileron e  lerdeza generalizada dos
comandos. Apesar de o planador cair de nariz, o que em geral assusta o novato, o estol
realizado em altitude suficiente não oferece risco algum.

A importância do conhecimento das características do estol  e principalmente de
reconhecer  rapidamente  uma  situação  de  pré-estol,  é  a  de  não  permitirmos  que  o
planador se aproxime dessas condições em baixa altura (no tráfego), onde o estol pode
conduzir  a  um  grave  acidente.  Também  em  térmica,  quando  se  voa  com  outros
planadores, é preciso voar com velocidade tal que garantidamente não exista o risco de
estolar em cima de outros (ver estol em curva).

  Execução

Partindo  do  voo  reto  normal,  levantar  devagar  o  nariz  acima  do  horizonte,
reduzindo a velocidade até que surjam os primeiros sinais  do estol  (borbulhar  do ar,
lerdeza  dos  comandos).  A atitude  do  voo  simula  o  arredondamento,  e  se  reagirmos
adequadamente, conseguiremos manter o planador voando nessa situação sem que o
estol provoque a queda do nariz ou a queda de uma asa. Basta abaixar um pouco o nariz
para sentirmos a volta do escoamento normal em torno da asa do planador.

3.6 Aproximação (reta final)

A reta final é o ultimo trecho da aproximação que nos leva até a cabeceira da pista
de pouso (do inicio do campo arado no caso de pouso fora).

Esse trecho, cujo comprimento varia em função do correto julgamento de onde
iniciar a curva para entrar na perna base, deve ser suficientemente comprido para nos
permitir  ajustar  o  angulo  de  planeio  para  mais  ou  para  menos,  fechando ou  abrindo
convenientemente os freios aerodinâmicos. Na situação ideal, conseguiremos tocar no
local de pouso com meia abertura dos freios aerodinâmicos.
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Se  o  vento  é  intenso  (mais  de  20  km/h)  aumentamos  proporcionalmente  a
velocidade na reta final, em mais 10, 20 ou mesmo 30 km/h, de um lado para melhorar a
eficiência dos comandos, para corrigir as turbulências próximas ao chão com vento forte,
mas principalmente para não estolarmos, em virtude do gradiente da velocidade do vento
próximo ao chão.

Para velocidades de vento de 50 a 60 km/h, velocidades de aproximação de 120 a
130 km/h não são nenhum exagero.

A figura abaixo ilustra o efeito do gradiente do vento sobre a trajetória do planador,
supondo que o piloto voe mantendo sempre a mesma referência de horizonte.

Devido ao gradiente do vento, temos a seguinte regra pratica: se estamos muito
baixos na reta final, devemos picar e voar próximo ao chão com velocidade mais alta.
Além de se ter o vento contra com velocidade menor, aproveita-se o efeito solo. O efeito
solo consiste numa diminuição do arrasto induzido do planador devido ao colchão de ar
que se forma entre o solo e a parte inferior da asa. O que leva a um considerável aumento
da distância percorrida, a partir de um mesmo ponto de partida (aumenta o ângulo de
planeio efetivo).

Se  estiver  baixo,  aumentar a velocidade e voar perto do chão.

3.6.1 Arredondamento 

O arredondamento é a transição do voo planado descendo (a razão de descida e
função do grau de abertura dos freios aerodinâmicos) para um voo horizontal a cerca de
meio  metro  do  chão,  puxando-se  levemente  o  manche  para  trás  e  utilizando como
referência de horizonte um ponto distante (cabeceira oposta da pista ou um ponto no
solo cerca de 200 metros à frente), para de um lado evitar um levantamento exagerado do
nariz que leve o planador a ganhar altura e perder velocidade de forma perigosa, e de
outro, evitar que o planador toque no solo antes de atingir a velocidade mínima de voo.
Atingida  a  altura  de  cerca  de  meio  metro,  o  objetivo  passa  a  ser  o  de  ir  matando
velocidade, puxando progressivamente o manche para trás, sem deixar a roda tocar no
chão e sem deixar o planador subir, até que ele toque o solo.

Na figura abaixo são ilustradas duas situações alternativas, uma equivalente ao
pouso com pouco freio aerodinâmico e outra com muito freio aerodinâmico.
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Nota-se  que  à  medida  que  se  utiliza  mais  freio,  é  necessário  arredondar  mais  para
conseguir uma transição adequada.

3.6.2 Pouso

3.6.2.1. Pouso com vento de frente

Com bom arredondamento o planador pousa sozinho com mínima velocidade. É
importante lembrar que o pouso só terminará quando o planador estiver completamente
parado, ou seja, e necessário manter o manche todo cabrado e guiar o planador no solo
com o uso do leme mantendo as asas niveladas. À medida que a velocidade diminui,
necessitamos progressivamente de maiores deflexões do leme e dos ailerons para corrigir
a direção e segurar as asas em nível.

Para reduzir a distancia de rolamento, podemos abrir  todo o freio aerodinâmico
assim que planador tocar no solo e se for o caso, também atuar (com sensibilidade) sobre
o freio da roda quando o planador for dotado desse dispositivo.

3.6.2.2. Pouso com vento de través

Quando pousamos com vento de través notamos que para manter o alinhamento
da pista é necessário "caranguejar", aproando o nariz tanto mais para o vento, quanto
maior a sua intensidade de través. A referencia de horizonte para o arredondamento fica
deslocada para o lado do vento. Na hora de tocar no chão, entretanto, precisamos dar
pedal na direção contrária a do vento, para alinhar a fuselagem com o eixo da pista e
normalmente, abaixamos um pouco a asa do lado do vento para facilitar a rolagem.
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Como na decolagem, o efeito do vento sobre a deriva e o leme direcional tende a
fazer  com  que  o  planador  queira  aproar  no  vento,  o  que  precisa  ser  compensado
progressivamente com mais pedal contrário ao lado do vento.

4. Quarta série.

4.1 Reboque

4.1.1 A posição relativa do horizonte no reboque

Apesar de varias discussões acaloradas sobre qual a posição ideal do horizonte no
reboque, a pratica mostra que uma posição boa e fácil de ser identificada pelo aluno, é a
de voar exatamente na altura da asa do avião. Essa posição tem a vantagem de, se
estamos  rebocando  com  forte  bruma  ou  em  região  montanhosa,  onde  não  ha  uma
referenda clara do horizonte, conseguir nos orientar pelo angulo e pela altura do piano da
asa em relação às referenda imaginaria no nosso canopy. A figura abaixo nos mostra a
posição correta do planador no reboque.
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Posição relativa do horizonte no reboque.

Se rebocarmos muito alto, puxamos a cauda do avião para cima, o que prejudica o
desempenho do avião na subida, pois o piloto rebocador precisa compensar a forca da
corda  com deflexão  do  profundor,  aumentando  o  arrasto  aerodinâmico  do  avião.  Se
voarmos muito baixo, entramos na turbulência da asa, ou mesmo da hélice do rebocador,
o que torna difícil a pilotagem do planador, aumenta seu arrasto aerodinâmico e prejudica
o desempenho do avião na subida.

4.1.2 Correções laterais no voo reto

É comum o aluno esquecer uma asa um pouco mais baixa que a outra no voo reto
e o planador sair do alinhamento com o avião. Essa saída não tem risco algum se o piloto
não  ampliar,  por  correções  erradas,  o  movimento  pendular  que  em  geral  resulta  da
tentativa da correção.

Existem três formas para corrigir a saída lateral:

 Nivelar a asa, centralizar os pedais e esperar que o planador se ajuste sozinho. O
próprio cabo vai puxando o planador de volta para a posição correta. Essa técnica
é valida principalmente para planadores com desligador no nariz. As outras duas
são validas sempre.

 Fazer uma curva em S de pequena inclinação. Essa técnica freia menos, pois toda
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correção e coordenada, mas tem o inconveniente de o aluno precisar descobrir o
ponto certo de inversão de curva, sendo normal, no começo, ele ziguezaguear
atrás  do  avião  até  dominar  a  manobra.  Isto  é  valido  em  particular  quando
deixamos o aluno pilotar no reboque enquanto ainda não domina corretamente as
manobras de voo livre 1a fase (Handling Stage).

 Fazer uma glissada lateral até que o planador esteja novamente alinhado com
o avião. Essa técnica tem a vantagem de não gerar o movimento pendular e é em
geral a mais fácil para os alunos na fase inicial da instrução. Damos aileron para o
lado em que esta o avião e com o pé seguramos o nariz para que ele se mantenha
na mesma direção de voo do avião. 
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 Posicionamento do planador no reboque em curva

4.1.3 O posicionamento do planador no reboque em curva

No caso ideal, o avião e o planador voam sobre o mesmo arco de circunferência na
curva. O cabo de reboque forma uma corda do arco da circunferência. Portanto ocorre um
ângulo entre o cabo do reboque e o eixo longitudinal tanto do avião quanto do planador.
No caso ideal os ângulos devem ser iguais.

Na posição correta, o piloto do planador vê o avião levemente, do lado de dentro
da curva e o nariz do planador apontando para a asa do avião externa à curva. Quanto
mais inclinada a curva (menor o raio), mais o nariz devera estar para fora da curva.

Para manter-se na posição correta, é fundamental conseguir dar ao planador (com
comando de aileron e pedal), a mesma inclinação do avião rebocador. Quando algo sai
errado - o planador sai para o lado de fora da curva, ou cai para o lado de dentro da
mesma - o erro está quase sempre no fato de o aluno não conseguir igualar a inclinação
do planador com a do avião, inclinando correspondentemente menos ou mais que o avião
rebocador.

A maioria dos planadores de instrução possui o desligador no nariz, o que faz com
que o cabo de reboque puxe o planador na direção correta sem que seja necessário dar
tanto pedal.

Resumindo, e necessário aplicar aileron e pedal de forma a manter a inclinação
igual a do avião e a posição correta atrás dele.

4.2. Térmicas.

4.2.1 Entrando na térmica 

Normalmente  térmicas  isoladas  são  cercadas  de  uma  região  de  massa  de  ar
descendente. Se voarmos em direção a um local onde acreditamos existir uma térmica,
passaremos primeiro por uma região de descendentes mais fortes. Sentimos a perda de
pressão  sobre  o  assento  e  após  certo  período  de  tempo  um  aumento  de  pressão
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associado a um ganho de velocidade.

Entrando na térmica.

Quando o variômetro é compensado, aguardamos certo tempo até que o ponteiro
pare de subir, para então iniciarmos a curva para dentro da térmica. Mas a pressão sobre
o traseiro é um indicador muito bom, e podemos nos orientar por ela, iniciando a curva no
momento em que a pressão começar a diminuir.

É comum, ao entrarmos numa térmica, sentirmos que uma asa quer subir mais que
a outra. O lado da asa que quer subir é onde a térmica está mais forte, sendo esse o lado
para o qual devemos girar.

4.2.2 Centrando a térmica

É raro termos a sorte de encontrarmos o centro da térmica logo na primeira volta,
ou seja, de estarmos circulando de forma tal que um deslocamento lateral não possa levar
a uma subida média maior. Como também a massa de ar não sobe de forma uniforme, é
importante não só na entrada, como também mais tarde, corrigir a posição na térmica, ou
centrá-la.

Para que possamos saber para que lado deslocar as curvas, precisamos imaginar
como a térmica deve estar distribuída em relação a nossa posição.

Para tal, usamos a direção do Sol, referências nos contornos da nuvem ou pontos
no solo para identificar em que ponto de um círculo a térmica está mais forte.

Procuramos então deslocar  o  próximo circulo  nessa direção.  Se não queremos
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perder tempo recentrando só na volta seguinte, podemos corrigir de imediato obedecendo
regras muito simples:

1. Quando  a  subida  fica  mais  forte:  diminuir  a  inclinação,  a  velocidade  e  a
rotação(levantar o planador);

2. Quando a subida fica mais fraca: aumentar a inclinação, a velocidade e a rotação
(inclinar o planador).

A inclinação média que devemos manter depende da térmica. Térmicas pequenas
exigem curvas inclinadas (cerca de 50°) enquanto que em térmicas grandes compensa,
em geral, voar menos inclinado (aproximadamente 25° a 30°), dado que a velocidade de
afundamento  do  planador  cresce  com  a  inclinação,  e  a  subida  depende  de  um
compromisso  entre  intensidade  da  térmica  e  afundamento  do  planador.  Em  geral,  a
inclinação media mais conveniente situa-se próximo do valor 40°.

A velocidade com que voamos na térmica depende da inclinação, mas também da
turbulência  da  térmica.  Com  o  aumento  da  turbulência  precisamos  manter  reservas
maiores de velocidade para termos comandos suficientes e não corrermos o risco de
estolar em cima de outros planadores que voam nas proximidades. 

Centrando na térmica.
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4.2.3 Voo em térmica com outros planadores

Valem as seguintes regras:

 Quem entra primeiro na térmica define o lado da curva e todos os outros
terão que acompanhá-lo;

 Quem chega a uma térmica precisa entrar de forma tal a não atrapalhar, em
nenhum momento quem já esta na térmica (aproximação em espiral de fora
para dentro);

 Quem  quer  recentrar  não  pode  atrapalhar  outros  planadores  que  estão
voando no centro antigo;

 Quem sobe melhor não pode atrapalhar os outros que não sobem tão bem;

 E fundamental olhar constantemente para fora e saber onde estão cada um
dos outros planadores;

 Devemos voar de tal forma que estejamos sempre visíveis para os outros;

 Nunca cruzar próximo, por baixo de outros planadores, principalmente porque
eles não nos vêem e, portanto  não sabem que estamos ali, e mesmo que
saibam e estiverem lentos, não terão nenhuma chance de desviar para cima
em caso de risco de colisão.

Iniciantes devem manter folgas grandes em relação a outros planadores, pois o voo em
paliteiro exige um perfeito domínio do planador e julgamento da distribuição espacial dos
movimentos dos diversos planadores envolvidos. 

4.3 Coordenação do segundo tipo

O objetivo dessa coordenação, que consiste em fazer uma sequência de curvas de
aproximadamente  45°  para  a  esquerda  e  para  a  direita  em  relação  a  uma  reta  de
referência (preferencialmente uma estrada, ou uma rede de alta tensão com um trecho
reto bem marcante e comprido), ou a um ponto de referência distante, é aprender a entrar,
manter estabilizada e sair da curva, sem oscilar com o nariz para cima e para baixo, ou
seja, aprender a sentir e a compensar corretamente a tendência do nariz baixar quando
entrarmos na curva e de subir quando saímos dela.

Importante também é manter o barbantinho no centro, tanto nas entradas e saídas,
como durante a rotação de 90° que resulta no voo em cobrinha.
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A coordenação do segundo tipo.

4.4. Glissada.

A glissada é um voo onde propositadamente damos comandos não coordenados
de leme e aileron com o objetivo de fazer o planador escorregar lateralmente por sobre
uma asa, em geral para reduzir o angulo de planeio e "matar" a altura excedente na fase
final da aproximação. No reboque, glissadas suaves são utilizadas para corrigir a posição
atrás do avião rebocador. 

Para fazer uma glissada, escolhemos inicialmente uma referência de direção, um
ponto no horizonte ou o próprio alinhamento da pista.

Iniciamos a glissada, com comando de aileron (sem o leme correspondente).  A
deflexão do aileron gera inicialmente uma guinada adversa, que é mantida com comando
de pedal contrário ao da asa abaixada.

À medida que a asa vai  abaixando,  mantemos a direção do voo em relação a
referência dando mais pedal contrário, até atingirmos a situação de equilíbrio desejada.
Como durante essa manobra o nariz tende a cair,  é necessário puxar o manche para
mantê-lo erguido. Os comandos de aileron e pedal precisam ser mantidos durante o voo
glissado.

No pouso fazemos sempre a glissada para o lado de onde vem o vento. Dessa
forma é possível controlar a derivação por causa do vento com maior ou menor inclinação
da glissada. Dependendo da intensidade do vento, pode-se fazer uma glissada com a
fuselagem praticamente  alinhada com o eixo  da pista  (também chamada de glissada
lateral).

É fundamental manter a asa inclinada durante a glissada, para que o planador não
estole para o lado do pedal comandado.

A atitude do planador na glissada e muito parecida com a do estol em curva, mas
não  existira  risco  de  estol  enquanto  mantivermos  a  asa  suficientemente  abaixada.  A
indicação  do  velocímetro  (tendendo  a  zero)  não  tem  nenhuma  correlação  com  a
realidade, uma vez que o ar incide torto sobre o tubo de Pitot. Em geral, a glissada é mais
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eficiente  em  baixa  velocidade,  porque  à  medida  que  aumentamos  a  velocidade  e
abaixamos o nariz, o comando do pedal tende a ser insuficiente para manter uma glissada
estável.

É normal durante as primeiras glissadas o piloto ter medo de estolar e não querer
levantar o nariz, mas enquanto mantiver a asa suficientemente abaixada para o lado da
glissada não existe risco de estol, apesar da atitude esquisita.

Na saída, entretanto, deve se lembrar do nariz alto, e ceder o manche até o nariz
chegar  à  atitude  normal  do  pouso  antes  de  descomandar  a  glissada.  É  importante
também controlar a direção ao descomandar a glissada, para que o eixo do planador
aponte na direção correta no final da manobra.

Em  glissadas  bastante  inclinadas,  o  pedal  estará  totalmente  defletido.  Alguns
planadores têm a característica, nessa situação, do leme ser empurrado para o batente,
sendo necessário na fase de saída um comando enérgico de pedal contrário.

Em aproximações sobre obstáculos muito altos pode ser desejável efetuar um voo
glissado de freios aerodinâmicos abertos.

“Cuidado! Em alguns planadores essa manobra é proibida, ou porque a turbulência
dos freios provoca forte vibração na cauda,  ou porque em casos mais críticos,
pode levar a um estol parcial do profundor.”

Finalidades;

Aumentar  a  razão  de  afundamento  e  reduzir  a  distância  na  reta  final,
principalmente quando o pouso for fora do aeródromo.

Execução;

Depois  de  atingida  a  velocidade  necessária  para  o  pouso,  na  reta  final,  e  já
estando determinado o ponto para o contato com a pista,  o comando dos ailerons é
acionado para o lado da glissada desejada. Depois do surgimento do efeito do movimento
negativo, o leme de direção é acionado para o lado contrário da glissada, para manter a
trajetória na reta final. O planador voa na glissada, com inclinação constante, em direção
ao eixo da pista. Deve-se evitar qualquer aumento da velocidade cabrando o manche (na
glissada a indicação do velocímetro não corresponde à velocidade aerodinâmica).

Na glissada normal o rumo é mantido com o leme de direção. O deslocamento dos
ailerons deve ser de forma que ainda reste curso nos pedais para corrigir  a reta em
ambas as direções. Para desfazer a glissada, os comandos dos ailerons e do leme são
acionados simultaneamente para a posição neutra, de maneira que, ao atingir a inclinação
zero das asas, o nariz do planador aponte para o eixo da pista.  Ao mesmo tempo o
manche é levado para frente com o intuito de manter a velocidade desejada para o pouso.

32



Tópicos.

Prestar atenção para que na saída da glissada os comandos não sejam muito
rápidos, para evitar uma reversão. Como ao reassumir o voo normal torna-se necessário
abaixar o nariz, deve-se ter em conta uma perda adicional de altura. 

Este fato determina que a glissada seja desfeita no inicio deste treinamento, com
50 metros de altura. Com o progresso do aluno, esta altura pode abaixar para 30 metros.
Os primeiros ensaios devem obrigatoriamente ser feitos com mais altura, para dar mais
tempo ao aluno com os comandos.  Para controlar  o  rumo na glissada nos primeiros
treinamentos, eles devem ser executados sobre uma referência no solo.

A glissada com efeito máximo é executada com todo o pedal aplicado, mantendo a
reta com o comando dos ailerons. Quando houver vento de lado abaixar a asa do lado do
vento.

A glissada na aproximação.

“2º. Estágio.”

5. Quinta série.

5.1. Demonstração das zonas de turbulência atrás do avião.

Para que o aluno sinta o problema das turbulências geradas pela esteira da hélice
e pelos vórtices de ponta de asa do avião rebocador, basta percorrer com o planador
vários  pontos  ao  longo de  uma seção retangular  atrás  do  avião  rebocador  conforme
mostrado na figura abaixo.
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Zonas de turbulência atrás do avião rebocador.

1º abaixo na esteira de turbulência da hélice do rebocados,
2ª abaixo e a esquerda do rebocador,
3º acima e a esquerda do rebocador,
4º acima e a direita do rebocador,
5º abaixo e a direita do rebocador.
6º retorna para a esteira de turbulência da hélice
7º Retorma para posição normal de reboque.

5.2. Correção da corda embarrigada.

Somente  uma  variação  na  velocidade  do  rebocador  e/ou  do  planador  pode
provocar uma folga no cabo de reboque. Uma variação acentuada da velocidade provoca
uma folga no cabo - chamada de "barriga" - a qual, quando grande, pode por o planador
em perigo. Um momento mais tarde, quando a diferença de velocidade for inversa, o cabo
se tencionará bruscamente, podendo romper-se ou danificar o planador. Ainda no primeiro
caso, o pedaço de corda preso ao planador poderá ser jogado de encontro ao mesmo.
Não só de encontro à cabine do piloto, como poderá atingir a empenagem.

A primeira vista, parece que o planador não pode acelerar mais que a velocidade do
rebocador, mas isto não e verdade. Seguem-se alguns dos diversos casos nos quais isso
é possível:
  Se o piloto do planador iniciar a curva com pouco mais atraso que o rebocador, estará

voando por fora da curva do avião;  por conseguinte, percorrendo uma trajetória maior
com velocidade maior;

  Se o planador subir além da posição normal, o comprimento  fixo da corda trará o
planador para mais perto e mais alto,  acelerando-o. Se o piloto do planador nesse
momento picar para baixar até a posição normal, a folga do cabo ficara maior;

  Se  o  planador  for  deixado  com  a  asa  inclinada  e  sair  lateralmente  de  trás  do
rebocador, o comprimento fixo do cabo vai aproximar o planador e consequentemente
acelerá-lo. Se o aluno agora acionar os comandos para voltar a sua posição atrás do
rebocador, o cabo invariavelmente apresentara uma barriga. Isso explica o porquê dos
desvios laterais serem apenas corrigidos pelo nivelamento da asa do planador com a
do rebocador, e não com a inclinação do primeiro em relação ao segundo;

  O  rebocador  poderá  abaixar,  acelerando  as  duas  aeronaves,  por  uma  razão
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qualquer. Mas na cabrada subsequente só o avião vai sofrer desaceleração;
 Numa descida em reboque o planador pode ultrapassar o avião devido à sua maior

limpeza aerodinâmica. Neste caso o piloto deve fazer uso do freio aerodinâmico, abaixar
a roda (quando  for retrátil) e/ou glissar. Esta última é mais rapidamente aplicável e
também mais fácil de controlar, tornando o cabo de reboque mais visível.

Antes de discutir a eliminação de uma barriga deve-se admitir  que um erro grotesco
foi cometido e que uma grande barriga da corda esta surgindo, formando-se ao lado e para
trás, por cima ou por baixo do planador. O primeiro pensamento do piloto deve ser: afastar-
se da barriga da corda para evitar enlaçar nela. Se a barriga estiver de um lado o planador
devera afastar-se para o outro. Se estiver por cima, o planador devera abaixar. AFASTAR-
SE DA CORDA É IMPERATIVO. Fazendo assim, o piloto não só se afasta do perigo como
também reduz a barriga.

No  caso  do  piloto  optar  pelo  desligamento,  deverá  assumir  primeiramente  uma
posição  tal,  que  lhe  garanta  que  a  extremidade  do  cabo  não  venha  a  bater  na
empenagem ao fazer o desligamento. Quando finalmente conseguir evitar o crescimento
da barriga o problema passará a ser apenas o de esticar o cabo lentamente.

Durante a permanência da barriga na corda, o rebocador estará aliviado, podendo
acelerar rapidamente. Por esse motivo, quando a barriga começa a diminuir, o faz sempre
mais rapidamente. O piloto deve, pois igualar a velocidade do seu planador com a do
rebocador momentos antes da corda ficar tencionada. Para fazer isso é necessário picar
suavemente  o  planador  para  aumentar  sua  velocidade.  Durante  essa  manobra  de
recuperação, manter a asa do planador nivelada em relação ao rebocador. Depois de
normalizada a tensão do cabo, o planador assume novamente sua posição correta atrás
do rebocador.

Caso  o  piloto  perceber  o  surgimento  de  uma  barriga  no  cabo,  deverá  agir
imediatamente.  Uma guinada para o lado pode impedir  o  surgimento de uma barriga
ainda maior. Desfazer essa guinada no momento em que constatar que a barriga não está
mais  aumentando,  indica  que  as  duas  aeronaves  estão  novamente  com  a  mesma
velocidade. Agora e só eliminar a barriga sem romper o cabo.

No momento em que a corda esta novamente tencionada o planador e o rebocador
recebem  uma  tração  obliqua  provocando  um  pivotamento  suave  que  serve  como
amortecimento do choque.

ERROS MAIS FREQUENTES:

Com uma grande folga no cabo, o piloto do rebocador, ao sentir seu avião aliviado
do peso, pode ser induzido a pensar que o planador desligou, iniciando então uma curva
descendente. Neste caso o planador deve desligar o cabo antes que fique tensionado.

5.3. Julgamento e avaliação do circuito de pouso.

Finalidades

Assegurar uma aproximação com o espaçamento adequado entre aeronaves e um
pouso  seguro  em  um  ponto  predeterminado  na  pista.  Quando  todas  as  aeronaves
obedecem a um mesmo percurso, cada piloto sabe onde os demais podem estar e pode
assim melhor  se posicionar,  obedecendo a um adequado espaçamento  entre  eles.  O
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tráfego mais usado faz com que o piloto passe por dois pontos de giro intercalados por
segmentos retos em uma sequência que lhe é familiar. Em cada ponto de giro ele sabe a
altura que deve ter e qual o ângulo visual de sua posição ao ponto escolhido para o pouso
na pista.

O piloto deve também ajustar sua posição durante o tráfego de modo que o pouso
próximo ao ponto predeterminado se torne fácil. A certeza da posição correta durante todo
o percurso do tráfego até o ponto do pouso é essencial para uma aeronave sem motor,
impossibilitada de remeter e tentar pousar pela segunda vez. Condições em aeródromos
diferentes  exigem  muitas  vezes  variações  do  tráfego  padrão  tratado  aqui.  Todos  os
tráfegos tem um segmento comum, chamado "perna base", que fica a 90 graus da reta
final.  Os outros segmentos como “perna do vento”,  podem variar  para se adaptar  as
necessidades locais. 

O tráfego representa o percurso do planador sobre o solo.  Por isto, quando há
vento,  torna-se necessário  uma correção da deriva,  para que não haja um desvio de
percurso. O piloto ao voar o percurso pode se aproximar ou se afastar da pista para
adaptar sua trajetória às condições do vento reinante. Durante o trafego o piloto observa o
variômetro.  Uma  ascendência  deve  ser  contrariada  com  o  uso  cauteloso  dos  freios.
Lembre-se que uma térmica próxima ao solo deve ser fraca e com descendência nas
suas adjacências. No caso do piloto entrar em descendência, não deve contar com uma
ascendência logo adiante. Pode aproximar-se da pista e fechar os freios no caso de tê-los
abertos antes da descendência.

Há uma regra bem fundada que diz: um piloto, uma vez iniciado o tráfego para
pouso, se compromete a pousar e não pode abandonar este  compromisso para tentar
explorar uma térmica, mesmo que tentadora. Existem diversos motivos para isso. Um
deles é a interferência com o trafego de outros planadores. Outra razão é que, girando
em térmica, pode ser afastado do campo pelo vento, a ponto de não mais alcançá-lo. Um
terceiro motivo é o perigo de rodar com velocidade reduzida a baixa altura. Antes de
iniciar  o  treinamento  do  trafego  o  aluno  deve  aprender  a  voar  a  uma  velocidade
constante  com  variação  do  ângulo  de  descida.  Tal  consiste  apenas  em  dosar  os
comandos do freio e do profundor. 

Abaixar o nariz do planador provoca um aumento na velocidade se os freios não
forem abertos. Também abrir os freios resulta na redução da velocidade se a atitude do
nariz do planador não for alterada pelo profundor. Há, pois, dois controles de velocidade -
profundor e freios - que podem contrariar um ao outro, mantendo assim a velocidade
constante.

Neste treinamento, os comandos do freio e do profundor são acionados lentamente
e em conjunto. Como essa técnica é praticada em todos os tráfegos para o pouso, a
proficiência não tarda a se desenvolver.

Se durante o trafego, em qualquer ponto, o piloto não estiver satisfeito com sua
posição relativa à pista,  deve agir  imediatamente não podendo hesitar.  Se alto,  pode
acentuar seu ângulo de descida, ou se afastar da pista, ou ainda fazer ambas as coisas.
Se baixo, deve se aproximar da pista, mantendo os freios fechados. Se muito baixo, o
piloto não pode hesitar em abandonar o tráfego, e se dirigir para a pista e pousar em
qualquer direção que lhe parecer mais apropriada, prevalecendo o pouso seguro.

O percurso do tráfego não é um fim em si, mas um meio para um fim: um pouso
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seguro. E sempre preferível buscar um planador que fez um pouso longo, no fim da pista,
do que juntar seus pedaços próximos à cabeceira. Este treinamento deve ser feito sem o
uso constante do altímetro. É importante que o aluno olhe seguidamente para a cabeceira
da pista e diga para si mesmo:
"- Eu garanto o pouso ali".

5.3.1 A entrada no trafego

Durante todos os seus voos, o piloto do planador deve ter em mente as condições
do vento, de forma que possa alcançar o ponto para entrada no tráfego com a altura
prevista.  Neste  ponto  deve  estar  atento  quanto  à  existência  de  outras  aeronaves  no
tráfego. Antes de iniciar o tráfego o piloto deve obter o necessário espaçamento com
outros planadores a sua frente, quando for o caso, e ajustar sua velocidade para isto. 

O espaçamento é obtido aumentando ou diminuindo a velocidade. Para avançar
mais rapidamente, deve voar de 20 a 30 km/h a mais que a velocidade do melhor planeio,
e se a altura permitir pode se aproximar mais da pista. Para se distanciar mais de outro
planador a sua frente, a velocidade deve ser reduzida para um valor levemente acima da
do menor afundamento. O piloto deve conhecer as diferentes velocidades dos diversos
tipos de planadores. 

Quando o espaçamento entre as aeronaves é satisfatório, ajusta sua velocidade
para a do tráfego, fazendo uso do compensador. A velocidade para qualquer planador no
tráfego é de 50% acima da sua velocidade de perda e mais 50% da velocidade do vento.
Esta velocidade no tráfego é um mínimo absoluto, com tolerância apenas para mais, e
deve ser mantida até o arredondamento para o pouso no fim da reta final.

A observância fiel desta norma contribui decisivamente para a redução de todos os
tipos de acidentes perigosos, porque a altura não permite mais a recuperação de uma
perda ou a saída de parafuso, principalmente na última curva do tráfego.

5.4. Circuito de Pouso

5.4.1 Curvas de espera.

As curvas de espera são curvas de média inclinação executadas no centro da pista
de pouso. Durante as curvas de espera deve-se observar a direção e a intensidade do
vento, o tráfego de outras aeronaves na aproximação ou no solo, o estado da pista e os
obstáculos (em particular futuramente, em pousos fora de campos de aviação).

Após o treinamento do voo livre 1a fase, o piloto deve ser capaz de realizar as
curvas de espera sem se fixar nos instrumentos. Uma ligeira conferida no velocímetro de
vez em quando deve ser suficiente para assegurar que a sua referência de horizonte está
correta.

Para garantir condições adequadas de segurança, em condições normais de vento
e turbulência, elevamos a velocidade em cerca de 10 km/h em relação à velocidade de
referência no voo livre (aproximadamente 100 km\h). Essa velocidade, que será mantida,
em principio constante durante todas as fases do trafego, também garantirá, na maioria
dos planadores, condições suficientes de segurança para a completa abertura dos freios
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sem risco de estolar. Se enfrentarmos condições de vento muito intenso e/ou turbulência
forte, ela deverá ser aumentada durante a realização do circuito.

A decisão de sair da curva de espera para a perna do vento é tomada no ponto
chave em função da altura sobre o solo nesse ponto, esta saída ocorre do centro da pista
e sendo 90 graus em relação a mesma para uma varredura do trafego local. Durante a
instrução e em voos locais em que o zero do altímetro esteja ajustado para o aeródromo,
damos uma batidinha de leve no painel (o altímetro dependendo da escala, precisa de
vibração para indicar pequenas variações) pouco antes do ponto chave, e em condições
meteorológicas  normais,  com  um  planador  tipo  Blanik,  Nhapecan  ou  Quero-quero,
tomamos a decisão de fazer outra curva de espera se estivermos acima de 300 metros de
altura e de entrarmos na perna do vento se atingimos 300 metros ou menos nesse ponto.

Diagramas da aproximação padrão.

No  caso  de  ventos  fortes,  topografia  desfavorável  (barranco  na  cabeceira),  ou
planadores de pior rendimento, estabelecem-se limites proporcionalmente mais altos.

É fundamental  o aluno  se  acostumar com a altura de decisão sem olhar para o
altímetro, uma vez que em outra pista, ou num pouso fora, o seu altímetro não lhe
dará informação alguma para essa decisão.
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É muito importante também um afastamento lateral de 200 a 300 metros, que varia
em função  da  direção  e  intensidade  do  vento  de  través,  para  o  piloto  não  perder  a
perspectiva correta da pista. Se voarmos muito perto da pista perderemos a noção de
altura e distância em relação ao ponto de pouso, o que atrapalha o julgamento na hora de
girar da perna do vento para a perna base.

5.4.2 Perna do vento

Voo reto paralelo a pista a partir  do "ponto chave",  em sentido contrário ao de
pouso. Em caso de vento de través é necessário corrigir a deriva "caranguejando" em
relação à trajetória paralela pretendida (ver Figura abaixo). Voamos na perna do vento até
atingirmos cerca de 150 metros (500 pés) de altura.

É importante salientar que a velocidade deve ser mantida através da referência do
horizonte (evitar olhar o velocímetro) e que a altura deve ser julgada visualmente, pois de
um lado o altímetro pode atrasar a indicação, ou ter mudado sua indicação por mudanças
da  pressão  atmosférica,  e  por  outro,  o  altímetro  não  indica  adequadamente  alturas
quando pousamos em outras pistas ou num campo arado.

A maior ou menor altura com que iniciamos a curva para a perna base é em função
da intensidade do vento.

Efeito da direção e da intensidade do vento sobre os segmentos do tráfego.
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5.4.3 Perna base

A perna base é um segmento intermediário entre a perna do vento e a reta final.
Deve ser iniciada quando a posição relativa do local de pouso for julgada adequada na
perna do vento.

Se nosso julgamento não foi correto e estamos relativamente baixos, "fechamos" a
perna base mais para o lado da cabeceira.

Então, se estivermos muito altos, podemos abrir os freios já na perna base, e/ou
aumentá-la "abrindo"um pouco para a direita.  Se optar em abrir os freios, é vital que
se aumente a velocidade para evitar um estol a baixa altura.

Nota-se a necessidade de dar um afastamento lateral adequado à perna do vento.
Se estivermos muito junto à pista, a perna base se transforma numa curva de 180°, o que
dificulta sobremaneira a decisão de onde iniciá-la.

O  fundamental  é  que  seja  mantida  a  velocidade  de  segurança  (olhar  para  o
horizonte e "ouvir" o planador) e que as curvas da perna do vento para a perna base e
desta para a reta final sejam coordenadas.

Como durante a derrapagem o ruído do deslocamento aerodinâmico aumenta, o
aluno acha que esta veloz e puxa o manche para trás, dessa forma ele pode chegar
também rapidamente a uma situação de estol em curva, o que é perigosíssimo nessa
altura sobre o chão. É fundamental voar coordenado.

A perna base termina em uma curva que alinha o planador com a pista na reta
final.

6. Sexta série.

6.1. Estol do 2º tipo(estol completo)

É um tipo de estol que está associado a manobras (entrada em térmicas com alta
velocidade, por exemplo). Consiste em aumentar a velocidade e erguer o nariz uns 20° ou
30° acima do horizonte, puxando até que ocorra um estol completo. Nessa atitude o nariz
sempre  cai  (dado  o  elevado  ângulo  de  ataque)  e  iniciamos  a  recuperação  (ceder  o
manche) assim que o nariz cruzar o horizonte. Para evitar esse tipo de estol é necessário
ceder o manche com presteza assim que diminuir o ruído do escoamento do ar, o que
normalmente leva o planador a uma trajetória tal que sentimos um friozinho na barriga, ou
seja,  ficamos  aparentemente  mais  leves,  ou  mesmo  presos  pelos  cintos  de  ombro.
Também nessa manobra, alguns planadores menos estáveis podem ter a tendência de
girar sobre uma asa.

ERROS MAIS FREQUENTES:
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 No começo da execução o aluno tende a cabrar totalmente o planador antes da
hora, o que pode levar a um estol de badalo;

 O aluno não cabra totalmente o manche, o que leva o planador a uma trajetória
parabólica sem estolar;

 Após o estol,  crusando a linha do horizonte, o aluno leva o manche para uma
posição picada em vez de neutra, o que pode resultar em velocidade acima do arco
verde.

6.2.  Estol em curva

Quando em curva, o planador estola em velocidades mais altas que em voo reto
horizontal.  Mais altas quanto maior for a inclinação, e corre-se um risco maior de entrar
em parafuso acidental (involuntário). Por isso, é importante treinar essa manobra para
saber identificar corretamente quando está próximo da situação de estol, e também como
deve proceder para recuperar rapidamente o planador do estol em curva sem deixá-lo
entrar em parafuso.

O procedimento é idêntico ao dos dois primeiros tipos de estol em voo reto. No
primeiro  tipo,  quando  surgem  os  sinais  de  estol  (borbulhar  do  ar  amolecimento  dos
comandos de aileron), notamos que para manter a inclinação, precisamos cada vez mais
apoiar a asa interna com o aileron contrário, podendo-se mesmo chegar a uma situação
onde a asa interna cai e o planador inicia uma espiral descendo para dentro da curva.
Para sair, basta ceder o manche, descomandar a curva com pé e mão e recuperar-se do
voo picado como de um estol em voo reto.

No segundo tipo estaremos basicamente comandando uma entrada em parafuso, a
diferença é que o pedal não estará em geral totalmente calçado. Mas o movimento de
entrada ocorre, e para sair, basta centralizar os comandos e recuperar, como no caso do
estol em voo reto.

O treinamento do estol em curva é muito importante, pois é normalmente esse tipo
que ocorre quando um piloto estola no tráfego. Por estar muito baixo, ele ergue o nariz e
dá pedal sem aileron, fazendo uma curva derrapada (barbantinho para dentro da curva); a
asa  interna  fica  muito  mais  lenta  que  a  externa  e  estola  provocando  a  entrada  em
parafuso, ou numa espiral descendente.

ERROS MAIS FREQUENTES:

 Calçar a asa com comando contrário de modo deficiente levando a uma grande 
inclinação;

 Insuficiente ação do profundor para diminuir a velocidade.

 

6.3. Estol de freio aberto

Como no tráfego normalmente se usa freios aerodinâmicos, em muitas situações
também no voo em curva, é importante treinar o pré-estol e o estol do segundo tipo com
várias posições de abertura dos freios, tanto em voo reto como em voo em curva. O piloto
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poderá então sentir  porque determinadas velocidades de referencia são estabelecidas
para o tráfego e a importância de ter reservas de velocidade para aumentar a segurança.

6.4. Pouso com vento de través.

Tendo em vista as variáveis meteorológicas este assunto já terá sido discutido em 3.6.2.2

7. Sétima série.

7.1. Estado de alerta na decolagem.

O  estado  de  alerta  na  decolagem  está  diretamente  relacionado  às  possíveis
emergências  que o aluno pode se deparar  quando  em voo solo.  Antes de efetuar o seu
primeiro voo solo, o aluno também precisa se familiarizar com uma série de situações de
emergência, que poderão eventualmente ocorrer durante a sua vida de piloto.

Praticamente  todas  as  situações  de  emergência  estão  associadas  à  fase  de
reboque, onde panes do avião rebocador, do desligador do planador ou ruptura do cabo,
podem levar a interrupção anormal do voo rebocado em baixa altura.

Nessas circunstancias, pousos com tráfego não padronizado, ou mesmo com vento
de cauda, podem ser necessários.

7.1.1. Regras para emergências na fase pós-decolagem

Se você não tiver certeza absoluta de que é possível fazer uma curva de 180°,
retornar para a pista e pousar com segurança com vento de cauda, não faça a curva e
pouse em frente,  mesmo correndo o risco de quebrar o planador. Um pouso contra o
vento em terreno inadequado oferece muito menor risco de vida para o piloto do que o
estol em uma curva a baixa altura.

Se  a  altura  é  suficiente  para  voltar  à  cabeceira  normal  de  operação,  o  que  é
necessário julgar rapidamente em função do planeio do planador, da intensidade do vento
e da altura e local de interrupção do reboque, essa alternativa é preferível, mesmo não
sendo possível realizar nenhuma curva de espera. Caso contrário, e preferível realizar um
trafego seguro e pousar com vento de cauda.

7.1.2. Regras para emergências no desligamento

Se o seu desligador não funciona, faça coordenação de freio aberto para que o
avião desligue o cabo.

É comum o cabo desligar também do planador após o desligamento do avião. Não
confie,  entretanto  nisso,  e  a  menos  que  consiga  confirmar  que  o  cabo  desligou  do
planador via rádio, dirija-se imediatamente para a aproximação e o pouso, procedendo
sempre como se o cabo estivesse pendurado, ou seja, não sobrevoe outros planadores
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ou aviões, e sobrevoe a cabeceira com altura suficiente para que o cabo não enganche
em obstáculos (fios elétricos, cercas) nas proximidades da pista de pouso.

7.2. Voo com os instrumentos cobertos.

O treinamento  de voo com os instrumentos  cobertos  deve ser  feito  sob estrita
supervisão do instrutor, este deve apenas tapar os instrumentos do aluno, evitando mexer
nas linhas de pressão da aeronave.

O instrutor deve ter certeza da exatidão da leitura dos instrumentos de seu painel
(se houver).

Deve ser enfatizada para o aluno a importância deste treinamento tendo em vista
que, em um provável pouso fora, a sua indicação altimétrica de nada será válida.

Este  treinamento  serve  também  para  avaliar  o  julgamento  do  aluno  quanto  à
velocidade que está desenvolvendo com a aeronave apenas pelo som e pela reação dos
comandos (duros ou moles). 

8. Oitava série.

8.1. Decisões e responsabilidades.

O instrutor deve avaliar o comportamento do aluno já com vistas a possibilidade
dele vir a voar solo brevemente. O aluno deve apresentar consistência nas tomadas  de
decisão e demonstrar conhecimento prático e teórico dos procedimentos normais e de
emergência tanto na decolagem quanto no tráfego e pouso.

8.2. Pane simulada.

Finalidade:

Gravar no subconsciente do aluno, o correto procedimento em caso de pane na
decolagem.  Ele  deve  aprender  a  se  comportar  de  tal  modo  que  o  pouso  possa  ser
concluído sem perigo.

Cuidado: alguns alunos podem “cristalizar” durante o treinamento.

Execução

Após  o  esclarecimento  sobre  o  procedimento  correto  para  o  pouso  em frente,
dentro ou fora da pista, o instrutor interrompe o reboque inadvertidamente para o aluno,
em uma altura onde o pouso ainda pode ocorrer dentro da pista. O aluno então efetua o
pouso como segue: com pouca altura os freios só são abertos após o toque com a pista;
com mais altura, porém, manter a velocidade para pousar com freios abertos. Nesse caso
o toque na pista deve ser feito com os freios abertos, para reduzir o planeio e a corrida

43



sobre ela. Nesta situação a mão esquerda do piloto não precisa mais segurar o comando
dos freios aerodinâmicos, já totalmente abertos, podendo segurar a alavanca do freio de
roda para aplicá-lo tão logo toque no solo. Esclarecer o aluno sobre o "cavalo de pau".

Após o pouso e na corrida, é possível encostar uma asa no chão, aplicando os
ailerons e o leme de direção  para o mesmo lado e evitar o encontro com um obstáculo.
Também é possível reduzir a corrida do planador após o toque usando o freio de roda.
Nos casos em que o pouso em frente levar invariavelmente para uma área inapropriada,
como  vegetação  alta,  banhado  etc.,  ele  deve  ser  feito  com a  menor  velocidade.  Na
proximidade do solo fazer correções de rumo com pequena inclinação.

O  aluno  deve  manter-se  em  alerta  em  todas  as  decolagens,  evitando  ser
surpreendido por uma pane, e sempre reportar ao instrutor os 70 metros de altura em
cada decolagem. Em casos de pane real, acionar o dispositivo de desengate do cabo e
determinar  a  altura  para  enquadrar  seu  procedimento  de  pouso  de  acordo  com  as
condições do terreno. Não é possível determinar normas rígidas para cada situação, mas
em geral recomenda-se o seguinte procedimento dependendo do tipo de planador:

1. Com até 30 metros de altura: fazer pequenas correções no rumo, para pousar em
uma área mais segura, caso o pouso não possa mais ser dentro do campo ou em
frente.

2. Com 40 metros de altura: fazer uma mudança no máximo de 90 graus, para pousar
em uma área mais segura, mesmo com vento de lado.

3. Com 70 metros de altura: é possível retornar e pousar com vento de cauda na
pista. Manter a velocidade de voo, ela é maior sobre o solo e o pouso deve ser o
mais curto possível. Manter a asa rigorosamente nivelada, porque com vento de
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cauda, ela pode tocar o solo antes da parada do planador. E possível pousar com
vento de cauda de ate 30km/h e com 80 km/h de velocidade aerodinâmica para o
KW-1 , GROB 103 e Nhapecan - IPE02. 
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