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B. INTRODUÇÃO 

Este manual busca a padronização das operações dos alunos e instrutores na 

aeronave Aero Boero AB115, matrícula PP-GQA. 

Nele estão contidos todos os procedimentos que devem ser seguidos durante a 

operação, seguindo o que foi estabelecido pelo manual do fabricante e adaptado à filosofia de 

ensino e operacional do Aeroclube de Canela. 

Com o estudo deste manual teremos melhor aproveitamento do voo, elevada 

segurança operacional e maior agilidade na aprendizagem, preparando os alunos para a rotina 

profissional. 

 

                

 

          Coordenação de operações do Aeroclube de Canela 
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C. PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

C.1. RECOMENDAÇÕES 

- Não colocar objetos sobre o painel; 

- Utilizar prancheta para anotações; 

- Cautela no manuseio dos instrumentos; 

- Manter a aeronave limpa e organizada. 

 

C.2. USO DE UNIFORME E CRACHÁ 

É obrigatório o uso do uniforme e crachá de identificação para a apresentação do voo. 

 

C.3. USO DO CHECKLIST 

É mandatório o uso do checklist durante a operação da aeronave. O Aeroclube adota o 

mesmo procedimento utilizado nas companhias aéreas, que consiste de duas formas: “Read 

and Do” (ler e executar) e “Do and Read” (executar e ler). 

No checklist do tipo “Read and Do’’, o aluno lê os itens (ou solicita a leitura para o 

instrutor) e então executa as ações”. No checklist do tipo “Do and Read”, o aluno executa as 

ações de memória e depois lê ou solicita a leitura do checklist para o instrutor. Neste caso, o 

checklist tem a função de conferência das ações então executadas. 

 

C.4. USO ORDENADO DAS MÃOS NA CABINE DE COMANDO 

O painel de comando deve ser dividido em duas partes. Os comandos do lado 

esquerdo do painel deverão ser acionados somente com a mão esquerda, e os comandos do 

lado direito com a mão direita. Este procedimento evita o cruzamento das mãos ao realizar as 

ações. 
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C.5. FRASEOLOGIA 

A fraseologia é um procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a 

uniformidade das comunicações rádiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão 

das mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas. 

Os procedimentos de fraseologia padrão são os mesmos adotados pelo órgão 

aeronáutico competente e suas instruções constam na ICA 100-12, capítulo XV, ou ainda no 

manual de fraseologia aeronáutica disponibilizado no site do Aeroclube. 

 

C.6. CALLOUTS 

Com o intuito de criar uma doutrina voltada para a segurança operacional, serão 

adotados callouts padrões. Estes devem ser memorizados e realizados pelo aluno e seguidos 

pela confirmação do instrutor. Os callouts adotados estão descritos na relação a seguir e nos 

procedimentos deste manual. 

FASE SITUAÇÃO CALLOUT 

Decolagem 

Após os primeiros metros da corrida 
de decolagem, com potência 
máxima aplicada, observar os 

mínimos operacionais e indicação 
de velocidade. 

Se os mínimos forem atingidos: 

“Mínimos atingidos, air speed 
alive!” 

Se os mínimos não forem 
atingidos: 

“Reject!” 

Velocidade de Rotação “Rotate” 

Altitude de Aceleração “Altitude de Aceleração” 

Altitude de Retorno “Altitude de Retorno” 

Subida e Descida 

Altitude/Nível de Transição 
“Transition/Transition, QNH 

___” 

1.000ft para atingir o nível previsto “One thousand to level off” 

Nivelamento Nivelar em nível ou altitude prevista “Level off” 
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C.7. LIMITES OPERACIONAIS DO AEROCLUBE 

Por razões de segurança de suas operações, o Aeroclube adota vários limites mais 

restritivos do que os estabelecidos pelo fabricante. Os valores contidos neste manual já estão 

de acordo com a padronização do Aeroclube. 

 

C.8. OPERAÇÃO EM BAIXAS TEMPERATURAS 

 O uso do aquecimento do carburador deve ser utilizado conforme a orientação do 

fabricante do motor, de modo a evitar a formação de gelo no carburador. 

 O uso do aquecimento do carburador em voo em rota está a critério e 

responsabilidade do instrutor. 

 

C.9. PREVENÇÃO DE COLISÕES 

O conceito de prevenção requer uma vigilância sistêmica e constante em todas as 

fases do voo. Observe algumas formas práticas da utilização da prevenção de colisões: 

- Antes do acionamento: checar se a área da hélice está livre; 

- Antes do táxi: checar toda a área de taxi antes e durante o deslocamento da aeronave; 

- Ponto de espera: verificar perna do vento livre, perna base livre, reta final livre, pista livre e 

reta oposta livre; 

- Antes de qualquer mudança de proa: checar frente, direita e esquerda livres; 

- Antes de qualquer mudança brusca de proa e altitude: checar a área completamente 

através de manobras específicas. 

 

C.10. TRANSFERÊNCIA POSITIVA DE COMANDO 

Durante todas as fases do treinamento deve haver a consciência do instrutor e do 

aluno de quem é responsável pela pilotagem da aeronave. Isto previne o conflito de comandos 

durante a operação. 
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Sempre que houver transferência de controle na pilotagem, o instrutor deverá anunciar 

bem claro quem está assumindo os controles de voo, informando o seguinte: 

- “I have control” (o instrutor está responsável pela pilotagem da aeronave, o aluno 

responderá “you have control”); 

- “You have control” (o aluno está responsável pela pilotagem da aeronave, o mesmo 

responderá “i have control”). 

 

C.11. MÍNIMOS METEOROLÓGICOS PARA  A OPERAÇÃO VISUAL 

Os mínimos meteorológicos para a operação visual, determinados pelo Aeroclube de 

Canela, são: 

- Pouso e Decolagem: 1.500ft de teto e 5 km de visibilidade horizontal. 

- Voo em rota: 5 km de visibilidade horizontal, 1.000ft de distância vertical de nuvens e 1.500 

metros de distância horizontal de nuvens. 

As condições meteorológicas do Aeroporto de Canela poderão ser consultadas através 

do site do Aeroclube. A meteorologia dos aeroportos e da rota poderá ser consultada através 

do site www.redemet.aer.mil.br. 

- A operação é PROIBIDA no caso de: 

- Vento de través com intensidade superior a 7 kt (O manual da aeronave prevê a 

operação com até 13 kt de vento cruzado, entretanto, o valor de 7 kt foi adotado como limite 

pelo Aeroclube); 

- Pouso e decolagem com vento de cauda; 

- Pista molhada; 

- Condições propícias à formação de nevoeiro. 

 

C.12. OPERAÇÃO EM AR TURBULENTO 

 Em caso de operação em ar turbulento, manter a aeronave na Velocidade de Manobra 

determinada pelo fabricante da aeronave. Desse modo, evitamos ultrapassar o limite estrutural 
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de fator carga. Nesta condição, mantenha as asas niveladas e controle a altitude suavemente. 

Não efetue correções bruscas e acentuadas. Evite baixas velocidades, pois o risco de estol 

aumentará. Não estenda os flapes. 

 

C.13. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

C.13.1. DOCUMENTAÇÃO DA AERONAVE 

Os documentos que devem estar a bordo durante a operação da aeronave, de acordo 

com o RBHA 91, item 91.203 (a), são: 

- Certificado de Aeronavegabilidade; 

- Certificado de Matrícula; 

- Ficha de peso e balanceamento; 

- FIAM / FIEV; 

- Licença de estação e taxa Anatel; 

- Seguro RETA; 

- NSMA 3-13; 

- Manual da aeronave; 

- Checklist (Inspeção Pré-voo, Procedimentos Normais, Emergência). 

Em adição aos documentos citados acima, devem estar a bordo para voo em rota: ROTAER 

e Cartas WAC. 

 

C.13.2. DOCUMENTOS DA TRIPULAÇÃO 

Os tripulantes da aeronave devem estar de posse dos seguintes documentos 

pessoais: 

- Identidade 

- CHT 

- CMA impresso 
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C.14. PLANEJAMENTO DE VOO EM ROTA 

Para voo em rota deverão ser planejadas pelo menos duas navegações em direções 

diferentes. Caso a meteorologia não permita a realização do voo para uma destas rotas, 

haverá a possibilidade da navegação - já planejada então - para outra direção, onde a 

meteorologia esteja favorável. 

O planejamento da rota deverá ser feito de acordo com a planilha de navegação do 

Aeroclube de Canela, disponibilizada no site do mesmo. 

Além da planilha de navegação preenchida, o aluno deverá estar de posse da 

meteorologia em rota e dos aeródromos envolvidos (METAR, TAF, SIGWX), NOTAM, peso e 

balanceamento da aeronave e, se houver, informações complementares. Os sites para 

consulta são: www.aeroclubedecanela.com.br, www.aisweb.aer.mil.br e 

www.redemet.aer.mil.br. 

 

C.15. PLANO DE VOO E NOTIFICAÇÃO DE VOO 

 Para o voo em rota, o Plano de Voo deve ser enviado via telefone para a Sala AIS de 

Porto Alegre, telefone (54) 3371-1530, ou para a Sala AIS de Santa Maria, telefone (55) 3220-

3485.  

 Para o voo local, deve ser preenchido um formulário de Notificação de Voo. Este deve 

ser entregue para o instrutor durante o briefing. Ambos os formulários estão disponíveis na 

sala AIS do Aeroclube. 

 

C.16. PESO E BALANCEAMENTO 

Ao executar o planejamento do voo, deve-se planejar o carregamento do avião de 

modo que não exceda o peso limite e que o CG não ultrapasse os limites determinados pelo 

fabricante da aeronave. A planilha de Peso e Balanceamento se encontra no manual da 

aeronave ou na sala AIS do Aeroclube. 
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C.17. APRESENTAÇÃO PARA O VOO 

O aluno deve se apresentar no Aeroclube com antecedência mínima - em relação ao 

horário agendado - de 01 hora para voo em rota e 40 minutos para voo local. Este espaço de 

tempo permite a execução do briefing e preparação da aeronave. O não cumprimento deste 

prazo implicará no cancelamento do voo e penalizações conforme regulamento do curso. 

Caso a meteorologia não esteja favorável para o voo, o aluno deve esperar até 30 

minutos após a EOBT. Se neste período de tempo ainda não houver condições 

meteorológicas, o voo será cancelado. 

 

D. PROCEDIMENTOS NORMAIS 

 

D.1. ABASTECIMENTO DA AERONAVE 

O aluno deve solicitar na secretaria do Aeroclube a planilha de controle e a chave do 

portão de acesso ao tanque. O abastecimento deve ser realizado com acompanhamento do 

instrutor. 

Combustível mínimo para o voo: 

- Voo local: combustível necessário para o voo, mais 25 litros* 

- Voo em rota: De A para B + B para C + 30 minutos de voo* 

* padrão adotado pelo Aeroclube de Canela. 

 

D.2. CALIBRAGEM DOS PNEUS 

- Em caso de calibragem, seguir as referências da tabela a seguir: 

 

 

Pressão a ser mantida nos pneus: 

Pneus principais 27 PSI 

Pneu da bequilha 40 PSI 
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D.3. INSPEÇÃO PRÉ-VOO 

A inspeção pré-voo não deve decorada, e sim executada como um checklist do tipo 

“Read and Do”. 

 

D.3.1. CABINE 

 

- Checar se os documentos da aeronave estão a bordo; 

- Checar a validade do extintor de incêndio; 

- Checar se os cintos de segurança não estão interferindo nos comandos de voo; 

- Ao estender os flapes para 45°, verificar se as posições estão condizentes com a indicação 

em cada batente. 

  

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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D.3.2. WALK AROUND 

- Executar o Walk Around da seguinte maneira: 

 

 

 

 

D.3.3. FUSELAGEM LADO DIREITO 

 

- Checar se a porta do bagageiro está travada; 

- Checar se o dreno da bateria está desobstruído; 

- Verificar o estado geral da fuselagem. 
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D.3.4. EMPENAGEM 

 

- Checar o estado geral e fixação do estabilizador vertical; 

- Checar o estado geral e fixação dos estabilizadores horizontais; 

- Checar os cabos de comando, dobradiças, fixação e livre movimento dos profundores; 

- Checar os cabos de comando, fixação e livre movimento do compensador; 

- Checar a fixação dos estais; 

- Checar os cabos de comando, dobradiças e fixação do leme de direção; 

- Checar a luz de navegação; 

- Checar os cabos de comando, fixação e estado geral da bequilha. Checar a marca de deslize 

do pneu (se as marcas vermelhas pintadas na roda e no pneu estão alinhadas). 

 

D.3.5. FUSELAGEM LADO ESQUERDO 

 

- Verificar o estado geral da fuselagem; 

- Checar as antenas na parte superior e inferior. 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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D.3.6. ASA ESQUERDA 

 

- Checar o estado geral do extradorso; 

- Checar a fixação e estado geral do flape; 

- Checar a fixação, cabos de comando, movimento e estado geral do aileron; 

- Checar a ponta da asa; 

- Checar a luz de navegação; 

- Checar o estado geral do bordo de ataque; 

- Checar o farol de pouso; 

- Checar se o sensor de estol não está travado ou obstruído; 

- Retirar a capa protetora do Tubo de Pitot, checar as tomadas de pressão; 

- Checar a fixação e estado geral dos suportes da asa; 

- Checar a quantidade de combustível. Assegurar que o suspiro da tampa está voltado para 

frente; 

- Checar o estado geral do intradorso; 

- Checar o estado geral e fixação da raiz da asa. 
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D.3.7. TREM DE POUSO ESQUERDO 

 

- Verificar o estado geral dos componentes; 

- Checar duto hidráulico e conexões;  

- Checar o freio; 

- Verificar se há algum vazamento de fluído de freio (a característica que diferencia este fluído 

dos demais é a cor vermelha); 

- Checar visualmente a pressão dos pneus; 

- Verificar o deslize do pneu (se as marcas vermelhas pintadas na roda e no pneu estão 

alinhadas). 

 

D.3.8. GRUPO MOTOPROPULSOR 

 

- Verificar o estado geral e fixação da carenagem, hélice e do spinner; 

- Checar o estado geral do radiador de óleo; 

- Checar as engrenagens do motor de partida; 

- Checar o estado geral e fixação da correia do alternador; 

- Checar se o filtro de ar não está obstruído; 

- Checar o estado geral e fixação do escapamento; 

- Checar o nível de óleo do motor (mínimo de 4 e máximo de 6 US Quarts). Em caso de 

reposição, a especificação a ser usada é Aeroshell SAE50 W100. 
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D.3.9. ASA DIREITA 

 

- Checar a quantidade de combustível. Assegurar que o suspiro da tampa está voltado para 

frente; 

- Checar o estado geral e fixação da raiz da asa; 

- Checar o estado geral do intradorso; 

- Checar a fixação e estado geral dos suportes da asa; 

- Checar o estado geral do bordo de ataque; 

- Checar a ponta da asa; 

- Checar a luz de navegação; 

- Checar a fixação, cabos de comando, movimento e estado geral do aileron; 

- Checar a fixação e estado geral do flape; 

- Checar o estado geral do extradorso. 

 

D.3.10. TREM DE POUSO DIREITO 

 

- Verificar o estado geral dos componentes; 

- Checar duto hidráulico e conexões; 

- Checar o freio; 
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- Verificar se há algum vazamento de fluído de freio (a característica que diferencia este fluído 

dos demais é a cor vermelha); 

- Checar visualmente a pressão dos pneus; 

- Verificar o deslize do pneu (se as marcas vermelhas pintadas na roda e no pneu estão 

alinhadas). 

 

D.3.11. DRENAGEM 

 

- Terminado o “walk around” inicial, efetue primeiramente a drenagem dos tanques das asas e 

após drene o filtro de combustível do motor, localizado dentro da janela de inspeção de óleo. 

 

D.3.12. FINAL 

 

- Após ter drenado o combustível, remova as amarras da cauda e das asas da aeronave, se 

colocadas; 

- Retire os calços. 

 

D.3.13. WALK AROUND DE SEGURANÇA 

Antes de iniciar o voo deve ser realizado um novo “walk around”, desta vez 

estritamente visual, sem o auxílio do checklist. A realização deste procedimento tem o objetivo 

de assegurar que nada tenha sido recolocado ou alterado durante o espaço de tempo entre a 

inspeção pré-voo e o voo propriamente dito, caso houver imprevistos ou mudanças na 

operação. 

Este procedimento deve ser feito pelo aluno e também pelo instrutor. Devem ser 

verificados os seguintes itens: 
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- Amarra da cauda retirada; 

- Na asa esquerda: 

1- Tampa do tanque de combustível fechada (verificar se o suspiro está virado para  

frente); 

2- Capa do tubo de Pitot removida; 

3- Amarra retirada; 

4- Calço removido; 

 

- Janela de inspeção de óleo fechada; 

 

- Na asa direita: 

1- Tampa do tanque de combustível fechada (verificar se o suspiro está virado para 

frente); 

2- Amarra retirada; 

3- Calço removido. 

 

D.4. ANTES DE ACIONAR 

Terminado a inspeção pré-voo e o “walk around” de segurança, devemos: 

- Entrar na aeronave; 

- Colocar e ajustar o cinto de segurança; 

- Fechar a porta; 

- Colocar a prancheta (se requerido); 

- Colocar e ajustar o headset; 

- Prosseguir com os procedimentos do checklist. 

Em caso de Aeródromo Controlado, após ajustar o headset, devemos: 

- Ligar a bateria; 

- Ligar o rádio; 

- Escutar o ATIS; 
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- Anotar as informações e ajustar o altímetro; 

- Solicitar a autorização de tráfego e, quando disponível, alocar o código transponder; 

- Após o plano ser autorizado, solicitar o acionamento; 

- Quando autorizado o acionamento, desligar o rádio; 

- Prosseguir com os procedimentos do checklist. 

Este checklist é do tipo “Read and Do”.  

 

 

D.5. LIVRE PARA ACIONAR 

Este checklist é do tipo “Read and Do”. 

 

 

- No primeiro voo do dia ou partida em dias muito frios:  

1- Aplicar 04 injeções pelo manete de potência; 

2- Ajustar a manete em ½ polegadas. 
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- Demais voos (até 30 minutos de motor parado): 

1- Aplicar 01 (uma) injeção pelo manete de potência;  

2- Ajustar a manete em ½ polegadas. 

 

- Demais voos (após 30 minutos de motor parado): 

1- Aplicar 03 (três) injeções pelo manete de potência; 

2- Ajustar a manete em ½ polegadas. 

 

- Em caso de motor afogado: 

1- Manete de potência toda à frente; 

2- Mistura cortada; 

3- Acionar a partida; 

4- Após o motor acionar, rápida e simultaneamente enriquecer a mistura e reduzir a 

potência para 1.000 RPM. 

 

- Durante o acionamento, uma mão deve estar no botão de ignição e a outra sobre o manete 

de potência, obrigatoriamente. 

 

D.6. DEPOIS DE ACIONAR 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 
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- Após o acionamento do motor, observar a indicação de pressão de óleo. Se não houver 

indicação de pressão no instrumento em até 30 segundos de motor acionado, prosseguir com 

o corte. 

- Com o motor acionado, aeronave em solo e sem necessidade de aplicação de potência, 

devemos manter a rotação sempre em 1.000 RPM, o que favorece o arrefecimento do motor e 

evita o acúmulo de chumbo nas velas de ignição. 

- Após a partida do motor ser efetuada, ligar o magneto direito e o alternador; 

- Ligar e ajustar o rádio para a freqüência apropriada; 

- Conferir o código inserido no transponder e coloca-lo em modo Stand By; 

- O uso das luzes de navegação está a critério do instrutor: 

- O uso do flape fica a critério do tipo de decolagem a ser efetuada (página 26); 

- O compensador deve estar na posição neutra para a decolagem; 

- O procedimento para o cheque dos controles de voo deve seguir esta ordem: 

1- Empurrar o manche todo para frente e para a esquerda. Checar o aileron da asa 

esquerda. 

2- Puxar o manche todo para trás. Checar o profundor; 

3- Curvar o manche todo para a direita. Checar o aileron da asa direita; 

4- Empurrar o manche todo para frente. Checar o profundor; 

5- Voltar o manche para a posição neutro; 

6- Checar a atuação do leme. 

 

D.7. BRIEFING DE DECOLAGEM 

Após o motor acionado e com o checklist Depois de Acionar completo, enquanto tem-

se o início do aquecimento do motor, a tripulação deve efetuar o briefing de decolagem. O 

briefing é composto de duas partes: operacionalidade e operação em caso de emergência. 

- Segue um exemplo de briefing com simulação de decolagem em Canela: 
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Parte 01: Pista e operacionalidade da aeronave 

Este briefing deve conter informação de vento, pista em uso, características e 

condição da pista, procedimento de taxi, tipo de decolagem, configuração da aeronave, saída 

do circuito de tráfego e procedimento de subida. 

  

Parte 02: Operação em caso de emergência 

 

           O vento é calmo e favorece a operação na pista 24. A pista em uso é a 24, o piso é 

asfalto, possui 1.260 metros de comprimento e 18 metros de largura, está seca e toda 

utilizável. Após o acionamento, prosseguiremos o taxi via pátio até o ponto de espera. A 

decolagem será normal, com flapes em 15° e VR de 60 MPH, acelerando para 65 MPH. 

Após livrar o circuito de tráfego, prosseguiremos para a área de treinamento subindo 

para 4.000 ft. 

        Toda anormalidade será declarada em voz alta e clara.  

        Pane antes da VR, perda de reta, obstáculos na pista ou mínimos operacionais não 

atingidos, abortaremos a decolagem.  Pane após a VR com pista em frente, pousaremos 

na pista com Full Flape. Sem pista em frente, pousaremos em frente ou aos lados, 

abrindo no máximo 45° em relação ao eixo da pista.  

        Pane acima da altitude de retorno de 3.220 ft (500 ft AGL) avaliaremos a distância da 

pista e, se possível, tentaremos o retorno efetuando curva para o lado do vento. Em 

caso de vento calmo ou alinhado, curvaremos para o lado que possuir menos 

obstáculos. 

        Em caso de pane real, comandos estarão com o instrutor e o checklist de 

emergência, junto com a fonia, estarão com o aluno. 
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D.8. POLÍTICA PARA UTILIZAÇÃO DE FLAPE NA DECOLAGEM 

Como política geral de utilização de flape para decolagem, a decolagem normal deve 

ser sempre realizada com flapes ajustados em 15 graus. Alterações nesse procedimento ficam 

a critério e responsabilidade do instrutor. 

 

D.9. INÍCIO DO TAXI 

- Antes do início do taxi, deve ser efetuado um cheque de área; 

- Imediatamente após o início do taxi, deve ser realizado o cheque dos freios, steering e da 

bússola. (o item steering significa o direcionamento da aeronave no solo. Aplicamos os pedais 

do leme de direção e checamos se os movimentos estão livres e correspondendo); 

- O taxi deve ser executado em “S”. Este procedimento permite uma melhor visualização do 

que se encontra a frente da aeronave; 

- A velocidade de taxi deve ser proporcional a uma pessoa caminhando rapidamente. Esta 

velocidade nos permite e parada imediata da aeronave, caso necessário. 

 

D.10. PROCEDIMENTOS NO PONTO DE ESPERA 

- Manter o ponto de espera com a aeronave a 45° em relação ao eixo da pista; 

- Em caso de aeródromo controlado, manter a escuta do solo durante os procedimentos no 

ponto de espera, caso outra ordem não seja passada pelo Órgão de Controle. Somente após a 

realização do checklist Antes de Decolar, contatar a Torre de Controle e informar pronto para 

decolagem; 

- Em caso de aeródromo não controlado, ao atingir o ponto de espera, efetuar as ações do 

checklist Antes de Decolar: 
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D.10.1. ANTES DE DECOLAR 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

- Para o cheque do motor: 

1- Aplicar potência até 1.800 RPM; 

2- Para checar os magnetos, desligue o magneto direito e verifique a RPM com o 

magneto esquerdo acionado, depois ligue novamente o magneto direito. Então 

desligue o magneto esquerdo e verifique a RPM com o magneto direito acionado, após 

ligue novamente o magneto esquerdo. A queda de RPM não pode exceder 175 RPM 

em cada magneto e a diferença da queda entre eles não deve exceder 50 RPM; 

3- Checar se o aquecimento do carburador está operante. A queda deve ser igual ou 

inferior a 100 RPM; 

4- Empobrecer a mistura, checar o aumento de RPM e o corte; 

5- Checar a pressão e a temperatura do óleo. Ambas devem estar no arco verde; 

6- Checar o amperímetro. A agulha deverá estar marcando 0 (zero) se o alternador e o 

regulador de tensão estiverem funcionando corretamente; 

7- Checar a marcha lenta. Esta deve estar entre 550 e 750 RPM; 

8- Checar a quantidade de combustível. 

 

D.11. LIVRE PARA DECOLAR 

- Em aeródromos não controlados, quando alinhado e pronto, executar o checklist Livre 

para Decolar. 
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- Em caso de aeródromo controlado, ao ingressar na pista em uso, executar o checklist Livre 

para Decolar. 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

 

D.12. PROCEDIMENTOS DE DECOLAGEM 

 

D.12.1. DECOLAGEM NORMAL 

- A decolagem normal deve ser efetuada com flapes ajustados em 15°; 

- No início da corrida de decolagem é fundamental checar se os mínimos operacionais foram 

atingidos. Os mínimos operacionais para uma decolagem segura são: 

- Potência mínima de 2.300 RPM durante a corrida de decolagem; 

- Instrumentos do motor no arco verde de operação; 

- Indicação de velocidade no velocímetro. 

Ao efetuar o cheque dos mínimos, realizar o callout: 

“Mínimos atingidos, air speed alive!” 

- Ao confirmar a indicação de velocidade no velocímetro, erguer a cauda da aeronave; 

- Rodar a aeronave ao atingir a VR de 60 MPH; 

- Manter a velocidade de 65 MPH durante a subida inicial; 

- Ao atingir 400ft AGL, acelerar o avião para 70 MPH e executar as ações do checklist Depois 

de Decolar. 
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Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

- Em caso de aeródromo controlado, caso a TWR instrua a passar para a freqüência do 

Controle abaixo de 400ft AGL, o aluno deverá: 

1- Cotejar a instrução da TWR; 

2- Executar as ações do checklist Depois de Decolar; 

3- Trocar para a freqüência do controle, fazer a chamada inicial, cotejar; 

4- Efetuar ou solicitar a leitura do checklist Depois de Decolar. 

- Caso a TWR instrua a passar para a freqüência do Controle acima de 400ft AGL, o aluno 

deverá: 

1- Executar as ações do checklist Depois de Decolar; 

2- Cotejar a instrução da TWR; 

3- Trocar para a freqüência do controle, fazer a chamada inicial, cotejar; 

4- Efetuar ou solicitar a leitura do checklist Depois de Decolar. 

 

- Ao atingir 400ft AGL, efetuar o callout “altitude de aceleração atingida”. 

- Ao atingir 500ft AGL, efetuar o callout “altitude de retorno atingida”. 

 

D.12.2. DECOLAGEM CURTA 

- Utilizar flapes na posição 30°; 

- Com os freios pressionados, aplicar toda a potência. Ao estabilizar a rotação, liberar os freios; 

- Ao confirmar a indicação de velocidade no velocímetro, erguer a cauda da aeronave; 

- VR de 55 MPH; 
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- Subir com a VX de 60 MPH; 

- Ao livrar os obstáculos, acelerar para 65 MPH e recolher os flapes para posição 15°; 

- Ao atingir 400 ft AGL, acelerar para 70 MPH e prosseguir com os procedimentos normais. 

 

D.12.3. DECOLAGEM DE MÁXIMA PERFORMANCE 

- Utilizar flapes recolhidos; 

- Com os freios pressionados, aplicar toda a potência. Ao estabilizar a rotação, liberar os freios; 

- Ao confirmar a indicação de velocidade no velocímetro, erguer a cauda da aeronave; 

- VR de 65 MPH; 

- Subir com a VX de 68 MPH; 

- Ao atingir 400ft AGL, acelerar para 70 MPH e prosseguir com os procedimentos normais. 

 

D.12.4. DECOLAGEM COM VENTO DE TRAVÉS 

- Em caso de decolagem com vento cruzado (través), deve-se: 

- Aplicar aileron para o lado do vento; 

- Durante a corrida, corrigir a ação do vento com os pedais, a fim de manter o eixo da 

pista; 

- Ao rodar o avião, simultaneamente, neutralizar os ailerons; 

- Durante a subida inicial, corrigir a ação do vento com o método de caranguejamento, 

deixando os ailerons na posição neutro. 

 

D.12.5. TABELA DE VELOCIDADES 

 FLAPE RECOLHIDO FLAPE 15° FLAPE 30° 

VR 65 MPH 60 MPH 55 MPH 

VX 68 MPH 65 MPH 60 MPH 

VX: melhor ângulo de subida 
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- Independente do tipo de decolagem executada, após passar 400ft AGL, acelerar para a VY 

(melhor razão de subida com flapes recolhidos) de 70 MPH e prosseguir com as ações do 

checklist. 

 

D.13. SUBIDA 

- Em subida, manter potência de 2.400 RPM; 

- Velocidade de 70 MPH; 

- Quando voando em rota, ao passar a altitude de transição, ajustar o altímetro para QNE 

(1013,2 hPa). Em aeródromos desprovidos de altitude de transição, ao passar 3.000ft AGL, 

ajustar o altímetro para QNE; 

- Ao passar a altitude de transição, efetuar o callout “Transition”. 

 

D.14. CRUZEIRO 

- Ao passar 1.000ft antes de atingir a altitude final, efetuar o callout “one thousand to level 

off”; 

- Ao nivelar a aeronave, efetuar o callout “level off”; 

- Executar as ações do checklist de Cruzeiro: 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

- Ajustar a potência para 2.350 RPM; 

- Ajustar a mistura conforme instruções do instrutor (ajustar apenas ao nivelar); 

- Checar os instrumentos do motor; 
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- Checar se o altímetro está ajustado em Padrão. 

 

 

 

 

D.15. PROCEDIMENTOS PARA A DESCIDA 

 

D.15.1. BRIEFING DE APROXIMAÇÃO E POUSO 

Antes de iniciar a descida, deverá ser sempre realizado um briefing de descida e 

aproximação. Na elaboração deste briefing deverão ser detalhadas as informações de vento, 

pista em uso, características e condição da pista em uso, procedimento de aproximação, tipo 

de pouso que será realizado, configuração da aeronave, procedimento em caso de arremetida, 

considerações sobre o alternado e taxi previsto. 

- Segue um exemplo de briefing de descida com simulação de aproximação e pouso em 

Caxias do Sul: 

 

Importante: 

 
Durante o voo, monitorar os instrumentos do motor. 

 

        O vento em Caxias é de 145° com 06 kt. A pista em uso é a 15, o piso é asfalto, 

possui 1670 m com 30 m de largura, está seca e toda utilizável. Iniciaremos a descida na 

proa do setor “E” da cidade para ingresso no circuito de tráfego pela perna do vento. A 

aproximação final e pouso em condições normais serão realizados com flape 15° e 

VAPP de 65 MPH. Em caso de arremetida, prosseguiremos no circuito para nova 

tentativa de pouso. Se este não for possível, nossa autonomia é de 3 horas e meia, 

suficiente para alternarmos Porto Alegre. Após o pouso, livraremos a pista pela taxiway 

A e prosseguiremos para o pátio. 
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D.15.2. POLÍTICA PARA O USO DO AQUECIMENTO DO CARBURADOR 

Independente da temperatura externa, o aquecimento do carburado deve estar 

sempre aberto quando operando em rotações menores que 1.700 RPM. 

 

D.15.3. DESCIDA E APROXIMAÇÃO 

Para a descida são utilizadas duas maneiras: descida normal mantendo potência e 

descida planada. 

 

D.15.3.1 DESCIDA NORMAL MANTENDO POTÊNCIA 

Este tipo de descida é recomendado para voos em rota. Os procedimentos são: 

- Sempre que for iniciada a descida, aplicar mistura rica; 

- Manter a potência em 2.350 RPM; 

- Manter razão de descida de aproximadamente 500 pés/minuto; 

- Atenção para a velocidade não atingir o arco amarelo de operação; 

- Realizar as ações do checklist Descida e Aproximação: 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

- Ao passar pelo Nível de Transição, ajustar o altímetro para o QNH local e finalizar o checklist. 
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D.15.3.2 DESCIDA PLANADA 

Este tipo de descida gera a melhor razão de planeio em marcha lenta. Os procedimentos são: 

- Abrir o aquecimento do carburador; 

- Ajustar potência em marcha lenta; 

- Manter 70 MPH (conforme o manual da aeronave, esta é a velocidade de melhor 

razão de planeio); 

- Realizar as ações do checklist Descida e Aproximação. 

 

D.16. POUSO 

- Ingressar na perna do vento a 45° do ponto médio da pista em uso; 

- Na perna do vento, checar a pressão nos pedais do freio; 

- No través do ponto de toque, abrir o aquecimento do carburador e reduzir a potência para 

Power Off (marcha lenta);  

- Em caso de aproximação para pouso com potência, no través do ponto de toque, abrir o ar 

quente e ajustar a potência em 1.500 RPM. Para manter a rampa na perna base e 

aproximação final, utilizar potência conforme necessário; 

- Quando a velocidade atingir o arco branco, aplicar flape 15°; 

- Ligar o farol de pouso; 

- Executar ou solicitar a leitura do checklist de Pouso: 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 
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- Utilizar as seguintes velocidades para aproximação: 

Flape VAPP VREF 

Recolhido 70 MPH 70 MPH 

15° 65 MPH 60 MPH 

30° e 45° 60 MPH 55 MPH 

 

- Em aproximações com flape 30°, aplicá-lo na perna base; 

- Em aproximações com flape 45°, aplicá-lo na final; 

- Com o pouso garantido, fechar o aquecimento do carburador. 

 

D.17. ARREMETIDA 

 

D.17.1. ARREMETIDA NO AR 

Em caso de arremetida no ar ou na aproximação final: 

- Aplicar potência máxima; 

- Com indicação positiva de razão de subida (climb positivo), respeitando as velocidades, 

recolher cada posição de flape até 15°. Ao atingir 400ft AGL, prosseguir com os procedimentos 

normais de subida. 

 

D.17.2. ARREMETIDA NO SOLO 

Em caso de arremetida no solo, após o pouso: 

- Recolher os flapes para 15°; 

- Prosseguir como decolagem normal. 
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D.18. APÓS O POUSO 

- As ações do checklist Após o Pouso devem ser feitas somente após livrar a pista em uso, 

com exceção do transponder, que deve ser desligado imediatamente após o pouso, com 

aeronave controlada e em velocidade de taxi. 

Este checklist é do tipo “Do and Read”. 

 

 

D.19. CORTE DO MOTOR 

Este checklist é do tipo "Read and Do”. 

 

 

D.20. ABANDONO 

- Após o último vôo do dia, para pernoite, o checklist Abandono deve ser executado por 

completo.  

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Este checklist é do tipo “Read and Do”. 

 

- Em caso de aeronave em trânsito, efetuar as ações com exceção das amarras. 

 

 

 

 

 

 

 

 


