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Objetivo 

O voo de um avião constitui um equilíbrio de muitas forças, incluindo forças dinâmicas que só se 

revelam com o movimento da aeronave em pleno voo. Os equilíbrios estáticos são relativamente 

fáceis de explicar e corrigir, mas os equilíbrios dinâmicos durante o voo dependem de muitas 

variáveis, sendo que algumas podem ser corrigidas no momento, mas outras, só depois do 

regresso a terra se torna possível corrigir. 

Neste trabalho aborda-se o tema em duas categorias: 

  Afinação. Equilíbrios em terra relativos à posição do centro de gravidade e 

posicionamento das superfícies móveis (preparação para o voo); 

 Centragem. Equilíbrios em voo. Correções das superfícies móveis (trimagem) e níveis de 

aceleração.  

Introdução 

Nos modelos de compra prontos a voar ou “kits” com instruções de montagem, basta cumprir as 

indicações do fabricante, porque tudo já foi estudado e otimizado, mas nos modelos de aviões 

construídos pelo aeromodelista terão de ser compreendidas e aplicadas algumas regras gerais. O 

primeiro voo é o maior desafio e o de maior risco para um aeromodelista construtor. Depois de 

algumas correções e afinações em voo (trimagem), observa-se o comportamento do voo, e 

importa trazer o avião em segurança para o solo, para as devidas alterações e correções. 

O objetivo de “trimar” corretamente um aeromodelo é fazê-lo voar horizontalmente e nivelado 

em 'velocidade de cruzeiro', de modo que seja possível mantê-lo, num intervalo de tempo 

razoável, em voo estabilizado sem qualquer intervenção nos “sticks” do transmissor (“manche”, 

mas é um termo menos utilizado). Por outras palavras, com o elevador, os ailerons e o leme nas 

suas posições centrais, com o motor entre meia aceleração e dois terços, ao tirar as mãos dos 

sticks do transmissor o avião manter-se a voar estabilizado em linha reta. 

Nesta apresentação será feita uma sistematização de correções que terão de ser feitas em 

função das reações do modelo em diferentes atitudes (levantar ou baixar o nariz quando se 

altera a velocidade, etc.). Avaliação de correções do voo “pendurado”, voo “cabrado”, voo 

instável, etc. As correções passarão por reposicionamento do C.G., grau de incidência da asa, 

inclinação do eixo do motor, e outras. 

 

Equilíbrio estático do centro de gravidade (afinação) 

O centro de gravidade (CG) é um ponto teórico que equivale, em termos de equilíbrio, à 

concentração de toda a massa do avião num determinado ponto no espaço. Este ponto até pode 

situar-se fora do volume físico do avião (fuselagem ou asa).  
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Uma das forças mais importantes, se não a mais importante para o voo, é a sustentação, seja, 

uma força que contaria a força da gravidade, a que atrai todos os objetos para a Terra. A força de 

sustentação resulta do movimento relativo entre o ar e as superfícies da asa.  

Sendo a asa a superfície que proporciona a sustentação é de supor que o centro de gravidade 

fique próximo da linha vertical que passa pelo ponto de aplicação da sustentação. Depois se verá 

que não têm, nem é conveniente que coincidam, pois há que tomar em conta as outras forças 

envolvidas no equilíbrio, como se verá mais adiante. Para primeira aproximação, a maioria dos 

autores de estudos sobre o voo aconselham o posicionamento vertical do centro de gravidade 

entre 1/3 e ¼ da corda da asa, medidos a partir do bordo de ataque, como se indica na figura 1. 

 

Figura 1 – Primeira aproximação ao posicionamento do centro de gravidade 

Quando a asa não é retangular a posição do centro de gravidade pode ser determinada por 

método gráfico, como mostrado na figura 2. Acrescenta-se para os dois lados da corda na raiz da 

asa (R), a corda da ponta da asa (T+T). Depois acrescenta-se na ponta da asa (T) a corda da raiz 

da asa (R+R). Traçam-se duas diagonais iniciando-se nos pontos extremos das linhas 

acrescentadas. O cruzamento das duas diagonais é o ponto onde se deve medir a corda média 

aerodinâmica (CMA, linha verde). É sobre esta linha que se devem marcar os pontos de 1/4 e de 

1/3 desta corda, que são os limites recomendados de afinação do centro de gravidade 

(transportado depois horizontalmente para o centro da fuselagem). 

O ponto correspondente à localização pretendida do centro de gravidade, deve ser marcado 

sobre a fuselagem como símbolo característico, círculo com dois quartos de círculo opostos 

pintados de cor preta. 

Seguidamente pendura-se o modelo num sistema de cabos macios e flexíveis, ou apoia-se num 

suporte apropriado por baixo da asa, deslocando-se as massas móveis, tais como bateria, 

variador, ou outros, de modo a que o ponto de equilíbrio coincida com o ponto marcado do CG. 

Se ainda assim não for possível atingir o equilíbrio, e só neste caso, podem acrescentar-se 

massas, ou do lado do nariz do modelo ou na cauda, o mais afastados possível do CG, de modo a 
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maximizar o momento de inclinação sem acrescentar muito peso (momento é uma força 

aplicada numa alavanca, provocando rotação). 

 

Figura 2 – Método gráfico para encontrar a corda média aerodinâmica e zona de 

marcação da posição do C.G. (1/4 a 1/3 da corda) 

 

Equilibragem em voo (centragem) 

Depois das devidas verificações pré-voo, descolar e levar o modelo para uma altitude segura. 

Naturalmente haverá necessidade de correções nos sticks do transmissor, quer para nivelar 

lateralmente como para fazer voar em voo horizontal, à velocidade apropriada a esse modelo 

(meio ou pouco mais de meio acelerador). 

As correções para diminuir ou eliminar a necessidade de intervenção permanente nos sticks do 

transmissor é feita com os botões chamados de “trim”, movendo-os muito ligeiramente para o 

mesmo lado em que seja necessário deslocar o stick. Essa superfície de controlo será 

reposicionada e manterá essa nova posição como a nova posição neutra. Isso permite que se 

“afine” a trajetória de voo do avião. Existe sistema de trimagem tanto para o equilíbrio 

longitudinal (levantar ou baixar o nariz do avião, (“pitch” na terminologia inglesa), como para o 

equilíbrio lateral (pranchamento à esquerda ou à direita, (“roll” na terminologia inglesa), ou 

ainda na guinada esquerda direita (“yaw” na terminologia inglesa). Por exemplo, se o modelo 

quiser constantemente pranchar para a esquerda, o piloto deverá aplicar trim para o mesmo 

lado em que tinha de corrigir a trajetória com o stick, neste caso para a direita. 

Este tipo de correção é uma prática completamente normal, e até mesmo os modelos mais 

equilibrados precisarão de um ajuste ocasional ou regular de tempos a tempos. 

A trimagem não serve para corrigir definitivamente uma posição incorreta de distribuição de 

massas do avião, ou má posição angular das superfícies. Depois do modelo regressar a terra 

R
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deve-se colocar o trim no transmissor na posição neutra e corrigir manualmente (parafuso ou 

afinador) a nova posição pretendida das superfícies móveis de controlo. 

A trimagem do elevador (leme de profundidade) só fica perfeitamente correta e definitiva depois 

de ter a certeza que o centro de gravidade está na posição correta. Para isto utilizam-se dois 

ensaios em voo que dão boa informação sobre a correta posição do centro de gravidade. Um é o 

ensaio de retirar completamente motor num voo horizontal e outro é o ensaio de mergulho. 

É importante manter presente a ideia que a trimagem é feita geralmente para uma determinada 

configuração e velocidade de voo, voo estabilizado horizontal e motor num regime um pouco 

acima de meio acelerador. Pode haver preferência por trimar para velocidade extremamente 

baixa ou para a velocidade máxima. É uma escolha do piloto e do tipo de voo que pretende. 

 

Ensaio de verificação do centro de gravidade em voo horizontal 

Num voo horizontal estabilizado com motor a 2/3 de aceleração pode fazer-se a verificação 

grosseira da posição do centro de gravidade pelo critério intuitivo. As reações a observar são, 

segundo o raciocínio intuitivo, as seguintes:  

- centro de gravidade demasiado recuado faz levantar o nariz do modelo, ou voo instável;  

- centro de gravidade demasiado avançado faz baixar o nariz do modelo, obrigando o piloto a 

constante compensação com o leme de profundidade. Sendo preferível, nos primeiros ensaios 

de voo, o erro de estar ligeiramente mais avançado, pois as possibilidades de controlo são 

mais elevadas do que no caso de C.G. demasiado recuado.  

Considerando que o avião está bem construído, o estabilizador deve estar quase concordante 

com a linha média da fuselagem e com a linha de voo estabilizado (um pequeno ângulo de cerca 

de 3 graus é uma boa aproximação). Este estabilizador deve proporcionar uma sustentação 

negativa, representada por E na figura 3, (seja, no sentido da força correspondente ao peso), mas 

de valor reduzido. Serve esta força para equilibrar as restantes forças presentes. Neste caso a 

superfície móvel, que é o leme de profundidade tem de estar alinhada com a superfície do 

estabilizador. A chamada “trimagem” que significa a afinação do leme de profundidade para que 

este venha a ficar no alinhamento do estabilizador quando o C.G. estiver na sua posição correta. 

Como se pode ver na figura 3, o desalinhamento relativo do ponto de aplicação das várias forças 

(I; A; S; P; e E), dão origem a momentos que se contrariam e equilibram. Num avião de asa alta 

há um momento no sentido de fazer baixar o nariz de avião, resultado das grandes forças de 

sustentação e do peso, e outro momento no sentido de fazer levantar o nariz de avião, resultado 

da força do motor em relação ao arrasto da asa. 

Nota: Chama-se “momento” uma força de torção, criada por dois vetores desalinhados e de sentidos 

opostos, também chamado torque, 
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Figura 3 – Forças principais e localização aproximada dos pontos de aplicação 

 

Regulação fina da posição do centro de gravidade - Ensaio do mergulho 

O chamado ensaio de mergulho consiste numa verificação prática da melhor posição do centro 

de gravidade estático indicado nas anteriores figuras 1 e 2. Este método permite uma regulação 

fina da posição do CG, e ainda corrigir pequenas anomalias causadas por outros componentes do 

equilíbrio em voo, como sejam os ângulos de incidência da asa ou do estabilizador, o perfil da 

asa, ou outros. 

Num dia de pouco vento e sem nenhuma turbulência ou rajadas, coloque o modelo a voar numa 

altitude de segurança, em voo horizontal com um pouco mais de meio motor. Retire motor até 

pouco abaixo de meia aceleração e inicie uma descida de 30° a 45°. Largando os comandos 

durante uns instantes, de acordo com o esquema da figura 4, três situações podem ocorrer: 

a) Se o modelo mantém a trajetória ou apenas sobe ligeiramente o nariz,  

        o CG está na posição correta. 

b)  Se o nariz do modelo tender a subir, o CG está demasiado à frente. 

c)  Se o nariz do modelo afunda ainda mais, o CG está demasiado recuado. 
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Figura 4 – Ensaio de mergulho. Reações em função da distribuição de massas 

Nota: Estas conclusões parecem contra-intuitivas e contraditórias com o senso comum, 

mas confirma-se em várias fontes e opinião de especialistas. A razão de ser assim é 

porque o ponto de partida é o voo horizontal estabilizado e trimado. Seja, o mau 

posicionamento do equilíbrio de massas está a ser compensado pela trimagem. 

Uma das explicações consiste em considerar que no voo estabilizado horizontal com o CG na 

posição ideal, antes do mergulho, o estabilizador horizontal e/ou leme de profundidade já fazem 

alguma força descendente (no sentido de elevar o nariz do modelo), e portanto, durante o 

mergulho, e correspondente aumento de velocidade, o estabilizador e/ou leme profundidade 

ganham mais sustentação negativa, fazendo baixar a cauda do modelo, e assim gradualmente ir 

recuperando a atitude de voo horizontal estabilizado, figura 5.  

 

Figura 5 – Ensaio de mergulho com C.G. bem posicionado 
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Agora veja-se o que pode acontecer se o centro de gravidade estiver mais atrás do que o que 

deve ser. Neste caso na trimagem grosseira para o voo horizontal o leme de profundidade terá 

de manter uma intervenção no sentido de força ascendente, fazendo baixar o nariz de modelo. 

Quando se inicia o mergulho, acontece que o leme mantém ou até aumenta a sua força 

ascendente, fazendo o nariz do modelos afundar cada vez mais, figura 6. 

 

Figura 6 – Ensaio de mergulho com C.G. demasiado recuado 

 

Para finalizar esta análise da regulação fina da posição de centro de gravidade, veja-se agora a 

situação do centro de gravidade se encontrar demasiado avançado relativamente à posição 

ideal. Na trimagem para o voo horizontal tem de se colocar o leme de profundidade a fazer uma 

forte força descendente. Quando se inicia o mergulho, aumenta a velocidade e em consequência 

haverá tendência para o aumento da força descendente na cauda, fazendo o modelo recuperar a 

posição para elevar o nariz, mas desta vez de forma demasiado abrupta, figura 7. 

 

  



8 
 

 

 

Figura 7 – Ensaio de mergulho com C.G. demasiado avançado 

Em conclusão pode-se afirmar que o equilíbrio longitudinal tem de ser feito em conjugação com 

uma boa colocação do centro de gravidade, boa trimagm e correta inclinação do eixo do motor.  

No primeiro voo pode-se tentar compensar as dificuldades do voo com a trimagem, mas depois 

devem-se realizar os ensaio de voo horizontal e o “ensaio de mergulho” anteriormente descrito. 

Fazer a correta distribuição de massas, e finalmente fazer a trimagem definitiva da profundidade. 

Para ter margem de manobra nas opções futuras da trimagem, depois de se conhecer bem a 

posição equilibrada das superfícies de controlo, registam-se estas posições no próprio modelo, 

com o modelo em terra obviamente. Depois, desliga-se a bateria do modelo. No transmissor 

coloca-se de novo a trimagem na posição neutra e desliga-se também o transmissor. Para 

terminar todo o processo, agora no modelo, com toda a calma e precisão, faz-se a nova 

regulação das superfícies de controlo para as posições de equilíbrio anteriormente encontradas, 

através do ajuste dos tirantes e/ou nos afinadores junto aos braços dos servos. 

 

Verificação prática do bom alinhamento da direção do eixo do motor 

Outro fator que interfere com o equilíbrio longitudinal em voo horizontal é a posição do eixo do 

motor, ou seja, a direção do seu eixo relativamente à linha média do aeromodelo. Para se fazer 

esta verificação começa-se por estabilizar um voo horizontal em linha reta, com cerca de metade 

da potência do motor, e então aplica-se rapidamente a potência máxima:  

a) Se o avião se inclina para cima, então é preciso baixar a direção do eixo do motor.  

b) Se o avião de repente se inclina para baixo, isto significa que o eixo do motor se 

encontra demasiado baixo. O impulso do motor puxa o nariz do modelo para baixo.  
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Idealmente procura-se, num aumento na velocidade, apenas um ligeiro levantar do nariz do 

aeromodelo quando é fornecida rapidamente toda a potência do motor, sendo este ganho de 

altitude o resultado essencialmente do aumento da sustentação à medida que a velocidade 

aumenta. 

Na figura 8 e 9 representam-se esquematicamente as forças que contribuem para o equilíbrio 

em voo, referindo ainda uma pequena força (x), que resulta da inclinação do eixo do motor, seja, 

da decomposição da força do motor numa componente paralela ao arrasto e linha de voo, e 

outra vertical paralela ao peso (P). 

 

Figura 8 – Esquema das forças presentes no equilíbrio dinâmico 

Em voo horizontal estabilizado Y = A, as forças intervenientes no equilíbrio resumem-se ao 
esquematizado na figura 9. 

 
Figura 9 – Forças que contribuem para o equilíbrio em voo 

Conclusão 1 

1 - Quando a velocidade aumenta, também aumenta a sustentação S e pode alterar 

ligeiramente o seu ponto de aplicação, x (componente vertical da força do motor) aumenta 

pouco;  

2 – Com maior velocidade a sustentação negativa do estabilizador E torna-se mais efetiva; 

3 – O momento motor-arrasto aumenta (figura 3, modelo asa alta); 

Resultado => O nariz do avião tende a subir 
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Conclusão 2 

1 - Quando a velocidade diminui, também diminui a sustentação S e pode alterar ligeiramente 

o seu ponto de aplicação, x (componente vertical da força do motor) diminui um pouco; 

2 – Com menor velocidade a sustentação negativa do estabilizador E torna-se menos efetiva; 

3 – O momento motor-arrasto diminui, e o momento centro de pressões-peso mantém-se; 

Resultado => O nariz do avião tende a baixar 

A explicação esquemática destes comportamentos consiste na análise da soma de vetores 

correspondentes às forças em jogo. Na figura 10 inicia-se a experiência com um voo estabilizado 

a meia potencia, ou menos. Na figura 11 o aumento da potência do motor faz aumentar a 

velocidade e aumenta a sustentação da asa e a sustentação negativa do estabilizador, resultando 

uma elevação do nariz. Na figura 12 mostra-se o que acontece com o eixo do motor inclinado 

para baixo. A soma de vetores tem uma resultante quase horizontal, pelo que a elevação do nariz 

do modelo é minimizada. 

 

Figura 10 – Voo equilibrado a meia potencia 

 

Figura 11 – Aumento rápido da potência do motor com eixo do motor sem inclinação 

 

Figura 12 – Relação entre o aumento rápido da potência do motor e da 

velocidade, com inclinação eixo do motor  

Caso se pretenda eliminar ou diminuir estes efeitos da variação de aceleração, temos de 

introduzir maior contribuição da componente X da inclinação do eixo do motor (figuras 9 a 12), o 
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que contraria a tendência para levantar o nariz no aumento rápido da velocidade (conclusão 1), e 

compensa a tendência para baixar o nariz na diminuição rápida da velocidade (conclusão 2). 

Caso o comportamento do aeromodelo não seja satisfatório segundo estes critérios deve-se 

tentar corrigir a direção do eixo de motor e repetirem-se os ensaios de voo para equilíbrio de 

massas, descritos na primeira parte deste texto. 

 

Estabilidade em voo - Técnicas de descolagem; voo estabilizado e aterragem 

Muitos aeromodelistas se deparam nos primeiros tempos de pilotagem com dúvidas sobre o que 

fazer em determinadas situações para serem bem-sucedidos na sua experiência de voo, e 

levarem ao fim do dia os seus modelos para casa inteiros e com a alegre sensação de objetivo 

cumprido. 

Um exercício tão rápido como a pilotagem de um aeromodelo não se compadece com perguntar 

a alguém o que fazer. Antes de acabar a pergunta já a maquineta voadora se estatelou no chão. 

Portanto, é preciso pensar nas coisas com tempo, em terra firme. Mas as discussões sobre o 

como proceder em determinadas situações dependem também da prática de cada um, do estilo 

de voo e do próprio avião. Há por vezes opiniões contraditórias o que não quer necessariamente 

dizer que uma ideia esteja certa e que outra esteja errada. 

Por este motivo as indicações que dou são apenas uma opinião e um conselho de amigo para 

quem precisar de ajuda nos primeiros tempos de piloto. Os quadros que seguidamente se 

apresentam resultam da minha experiência pessoal, mas também confirmação por uns quantos 

bons e experientes pilotos, com os quais troquei algumas ideias. 

Os quadros dividem-se em manobra de descolagem, voo estabilizado e aterragem. Em cada caso, 

e para cada tipo de manobra e reação do avião, dou indicação das correções possíveis para ter o 

sucesso que se deseja. Aparecem três possibilidades de correção à reação do modelo, porque é 

mesmo assim. O mesmo resultado pode ser atingido, ou complementado, com diferentes 

procedimentos. Em certos casos até, uma manobra pode contrariar inesperadamente os efeitos 

de outra. 
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Quadro I – Resumo das correções e equilibragens para uma correta descolagem 

Asa Alta / 
Trem de 
cauda 

Manobra do 
modelo 

Reação do 
modelo 

Correções possíveis / Causas 

1ª 
possibilidade 

2ª 
possibilidade 

3ª 
possibilidade 

D
es

co
la

ge
m

 

Motor acelera 
gradualmente 
até 2/3 da 
potência 
máxima. Ligeiro 
toque na 
profundidade 

Ganha 
velocidade, 
descola e 
começa a subir 
em sustentação 

Bem 
equilibrado 

--- --- 

Motor no 
máximo 
(sem alterar 
profundidade) 

Ganha 
velocidade, 
descola e 
começa a subir 
em sustentação 

Bem 
equilibrado 

--- --- 

Motor no 
máximo 
(necessita 
profundidade) 

Ganha 
velocidade, mas 
subida difícil 

Recuar centro 
de gravidade 
 

Aumentar 
ângulo de 
incidência da 
asa / elevar 
eixo tração do 
motor 

Trimagem da 
profundidade 
para fazer 
subir  
(A) 

Nota: (A) - Trimagem muito acima ou muito abaixo do ponto neutro significa incorreção do 

CG ou das incidências (asa ou estabilizador), ou ângulo do eixo do motor 
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Quadro II – Resumo das correções e equilibragens para voo horizontal estabilizado 

Asa 
Alta / 
Trem 

de 
cauda 

Manobra do 
modelo 

Reação do 
modelo 

Correções possíveis / Causas 

1ª  
possibilidade 

2ª 
possibilidade 

3ª 
possibilidade 

V
o

o
  h

o
ri

zo
n

ta
l  

es
ta

b
ili

za
d

o
  

Motor mantido 
a pouco mais 
de meia 
aceleração  

Voo cabrado, 
necessidade 
constante de 
correção de 
profundidade 

Avançar centro de 
gravidade para o 
lado do nariz 

Aumento do 
braço de 
alavanca 
entre a asa e 
o estabilizador 

Elevada carga 
alar. Avião 
pesado 
necessita de 
maior 
velocidade 

Dar motor ao 
máximo 

Ganha 
velocidade 
em voo 
estabilizado, 
ou sobe 
muito 
ligeiramente 

Equilibrado --- --- 

Retirar motor 
completamente 

Baixa nariz e 
inicia descida 
muito 
acentuada 

Recuar centro de 
gravidade 

Baixar angulo 
do motor e 
rever de novo 
a distribuição 
de massas 

(B) 

Volta 
relativamente 
apertada 

Começa a 
perder 
altitude 

Normal. 
Necessidade de 
corrigir 
momentaneamente 
profundidade 
(elevar nariz) 

Dar um pouco 
de mais 
motor? 

Programar 
mistura de 

ailerons com 
profundidade 

(C) 

Notas:  (B) - A análise do comportamento de voo, com motor vs. sem motor, faz parte dos 

testes de verificação do CG e incidência do motor 

             (C) - Ajustar coordenação de pilotagem 
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Quadro III – Resumo das correções e equilibragens para uma correta aterragem 

Asa Alta 
/ 

Trem de 
cauda 

Manobra 
do modelo 

Reação do 
modelo 

Correções possíveis / Causas 

1ª 
possibilidade 

2ª 
possibilidade 

3ª 
possibilidade 

A
te

rr
ag

em
 

Descida 
gradual com 
pouco 
motor 

Toca no solo e 
fica lá de uma 
só vez 

Sucesso. 
Velocidade 
dentro do 
limite da 
sustentação 

--- --- 

 
Toca no solo e 
volta a subir, 
ou ressalta 
várias vezes 

- Velocidade 
excessiva  
- Recuar trem 
de aterragem 
(Trem dianteiro 
muito à frente 
do centro de 
gravidade). 

       (D) 
-Aumentar 
altura da roda 
de cauda. 
- Trem e/ou 
rodas 
demasiado 
flexíveis 

Pilotagem: 
Trazer o stick 
de 
profundidade 
para neutro 
ao tocar no 
solo 

Nota:   (D) - (Modelo fica muito inclinado no primeiro toque ao solo) 

 

 

Aterragem / Arredondamento (flare) 

Em terminologia aeronáutica inglesa chamam “flare” à fase em que o avião ainda está no ar e se 
aproxima do chão para aterrar. O objetivo do flare é aterrar a aeronave na pista tocando 
primeiro com o trem principal, com uma velocidade baixa, e a menor velocidade vertical possível 
(se a velocidade vertical for alta, poderá danificar o trem de pouso). 

Esta fase é frequentemente o primeiro obstáculo difícil no treino de pilotos. Precisa de várias 
horas para ser superado. Apresenta-se aqui uma explicação técnica (entre outras) para lidar com 
este problema. 

Primeiro, para lidar com isso, é preciso fazer um bom trabalho na abordagem final. Isso quer 
dizer que tem de se fazer aproximação à pista na altitude certa, no eixo (a linha central da pista), 
e na velocidade e inclinação convenientes, figura 13. Tudo isto é mais fácil de dizer do que fazer. 
Requer muita prática e treino. 

  

https://aeroaviaozismo.blogs.sapo.pt/aterragem-arredondamento-flare-3210


15 
 

 

Fases da aterragem: 

 

Figura 13 – Fases da aproximação final até aterragem 

Fase 1: Aproximação final. 

Fase 2: Colocar motor ao ralenti e baixar muito ligeiramente o nariz do avião. Isso ajudará o 
piloto a sentir o efeito de uma ligeira mudança na velocidade vertical, que pode ajudá-lo a 
calibrar a amplitude das ações que terá de tomará depois. 

Fase 3: O “flare”. O avião aproxima-se do chão enquanto a velocidade diminui. Quanto maior a 
proximidade do chão, mais se deve diminuir a velocidade vertical (até que voe quase 
paralelamente ao solo). Pode-se ajustar a velocidade vertical, quer acelerando ou desacelerando 
ligeiramente, quer com pequenas correções da profundidade. 

Mais algumas explicações adicionais sobre a fase 3: 

Devemos lembrar que a sustentação é criada quer pela velocidade quer pelo ângulo de ataque. 

Durante o “flare” a velocidade está a diminuir cada vez mais rápido; portanto, o valor da 
sustentação está diminuindo cada vez mais. Assim, se quisermos manter uma velocidade vertical 
constante, teremos de aumentar o ângulo de ataque mais e mais (elevando o nariz do avião) 
para manter a sustentação total constante. Há o risco de perda súbita de sustentação, ou 
reações de resposta mais lenta aos comandos do piloto. 

Em termos práticos, está aqui o segredo de como pilotar e controlar a velocidade vertical no 
flare: 

- Se aumentarmos o “pitch-up” (elevar o nariz do avião) demasiado lentamente, não 
receberemos a perda da velocidade desejada com aumento de sustentação, o que dará uma 
velocidade vertical elevada, e em consequência, uma pancada forte no solo. 
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- Pelo contrário, se aumentarmos a elevação do nariz de avião “pitch-up” muito rapidamente, 
teremos mais sustentação do que a necessária para a velocidade. Portanto, se se mantiver 
assim por muito tempo, a aeronave poderá começar a subir, que não é o que queremos na 
fase de aterragem. Sem aceleração perde velocidade, e até perigo de perda de sustentação. 

Algumas dicas: 

Durante a fase de “flare”, se notar que a velocidade vertical descendente é baixa, diminua a 
elevação do nariz de avião. O erro comum é baixar o nariz empurrando o manche fortemente 
para a frente. Se continuar dessa forma, baixando o nariz do avião, ele ganha velocidade + 
inclinação, e assim, a velocidade vertical aumentará muito rapidamente e poderá atingir a pista 
com violência. 

Deve ter-se em mente que o “flare” não é uma fase curta aplicando comandos bruscos, mas uma 
fase longa durante a qual tem de haver tempo para pilotar suavemente de acordo com os 
seguintes fatores: a velocidade, a altitude e a velocidade vertical. 

Em todos os casos, se sentirmos que tivemos um mau começo de aterragem, ou se tivermos 
dúvidas, o melhor é dar a volta e tentar de novo. 

 

Conclusão final 

O voo de aeromodelos requer bons conhecimentos teóricos de aeronáutica, de física, e das 

características e capacidades do avião que se pilota. É indispensável seguir todas as 

recomendações de segurança e procedimentos adequados às condições meteorológicas, vento, 

iluminação (posição do Sol), obstáculos das imediações e presença de outros pilotos. 

Mas, para o total sucesso é necessário muito treino. As operações praticadas e repetidas muitas 

vezes tornam-se automáticas no nosso cérebro, e o tempo de resposta aos imprevistos é a chave 

da solução para usufruir do prazer de voar aeromodelos e trazê-los inteiros para casa ao final de 

um dia de prática.  

 


