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PORTARIA Nr 224, de 15 de dezembro de 2016. 

Aprova o Manual de Ensino Operação de Alvos 
Aéreos (EB60-ME-23.402), 1ª Edição, 2016, e dá 
outra providência. 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO, no 
uso da delegação de competência conferida pelo Art 44 das Instruções Gerais para as 
Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria do  
Comandan te  do  Exé rc i t o  Nr  770, de 7 de dezembro de 2011, resolve: 

Art 1º Aprovar o Manual de Ensino Operação de Alvos Aéreos (EB60-ME-23.402), 1ª 
Edição, 2016, que com esta baixa. 

Art 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Gen Ex JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS

Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Publicada no Boletim do Exército Nr 52, de 30 de dezembro de 2016.
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CAPÍTULO I  
CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 
 
 
1.1 HISTÓRICO DO ALVO AÉREO NO BRASIL 
 

1.1.1 Desde a criação da Unidade 
de Artilharia Antiaérea, em 1950, 
havia a necessidade de alvos para o 
adestramento dos operadores de 
Canhões Antiaéreos. Inicialmente, 
estes alvos eram fornecidos pela 
FAB, inclusive para tiro real 
antiaéreo executado no litoral do 
Rio Grande do Sul. Os aviões da 
época eram os B25 que rebocavam 
um alvo chamado “Biruta”. 

 

1.1 HISTÓRICO DO ALVO AÉREO NO BRASIL 
 

1.2 FINALIDADE 
 

1.3 CONCEITOS DO AEROMODELISMO 
 

1.4 NOMENCLATURA APLICADA 
 

1.5 COMANDOS 
 

1.6 COMPONENTES DO SISTEMA 
 

1.7 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 
 

1.8 LIMITAÇÕES  
 

1.1.2 Na década de 1970, mais precisamente em 1972, foi utilizado um alvo fornecido 
pela Marinha do  Brasil. Era o KD2R5, fabricado pela NORTHROP, e operado por 
pessoal especializado da própria Marinha. O tiro era executado diretamente no avião 
teleguiado até o ano de 1974. Já no ano de 1975, a Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea adquiriu o alvo da NORTHROP e começou a fornecer às Unidades de 
Artilharia Antiaérea do Brasil. Porém, para economia de alvos, a Escola adaptou um 
sistema de “Biruta” rebocado pelo Drone KD2R5. Este tipo de apoio às Unidades em 
exercícios durou até o ano de 1982, quando não foi mais possível o fornecimento 
desse sistema. 
 
1.1.3 No ano de 1983, diante da necessidade de um tipo de aeromodelo 
radiocontrolado que atendesse satisfatoriamente aos requisitos básicos do 
adestramento de sistemas da Artilharia Antiaérea, foi construído um aeromodelo em 
forma de asa voadora tipo delta. Esse modelo possuía motor OS.90, tinha 
velocidade e força suficientes para rebocar uma biruta e ser visualizado a longas 
distâncias. 
 
1.1.4 Os primeiros testes foram realizados já naquele ano de 1983, sendo que o tiro 
real antiaéreo foi executado com grande sucesso na praia de Capão da Canoa – RS. 
Naquela ocasião, foi utilizado o DELTA, rebocando birutas feitas em isopor e, 
posteriormente, em alumínio, para melhor reflexão dos radares. A partir de 1984, o 
aeromodelo DELTA foi adotado como rebocador de alvos para todo o Brasil. 
 
1.1.5 Com a adoção oficial do novo equipamento, em 1985, foi criada a Indústria 
Gaúcha de Aeronaves Especiais – IGAE. Foi adotado também um sistema de 
módulos, que era composto de três rebocadores Delta, dois treinadores Lancer, uma 
Caixa de Campo, 15 birutas de alumínio e as respectivas caixas de 
acondicionamento. Tornou-se necessário ainda formar os pilotos de cada Unidade 
Antiaérea do Brasil. Em 1986, foi realizado um Estágio nas dependências da IGAE, 
em Porto Alegre-RS, onde 29 alunos de diversas  Organizações  Militares  (Brasília, 
São  Paulo,  Rio de Janeiro,  Salvador,  Caxias  do  Sul,  Sete Lagoas,  Uruguaiana, 
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Santa Maria e Santana do Livramento) participaram da formação durante dois meses. 
A partir desta data, todas as Unidades Antiaéreas ficaram independentes em relação 
a alvo aéreo, isto é, puderam programar seus exercícios sem a dependência da 
EsACosAAe. 
 
1.1.6 Com o passar dos anos, tornou-se necessário formar mais pilotos, pois 
algumas Unidades ficaram sem pessoal habilitado para operar o material. O 3º GAAAe 
foi o primeiro a adotar o sistema de alvo aéreo, e seus pilotos possuíam mais prática. 
Por esse motivo, Caxias do Sul foi o local escolhido para ministrar as instruções e a 
formação dos novos pilotos. 
 
1.1.7 Com a falta de fornecimento dos alvos tipo Delta a partir do ano de 1996, o 
Exército teve a opção de adquirir um modelo vendido pela empresa Modelismo de 
Livramento, RS, chamado Mogus, que atendia às necessidades de adestramento das 
Unidades de Artilharia Antiaérea. No entanto, grande parte dos operadores de alvos 
aéreos solicitaram o desenvolvimento de novos projetos com as características do 
Delta “asa voadora”, porém mais rústicos para suportarem as condições de emprego 
durante os exercícios. Em 1998, após vários meses de pesquisa, foi desenvolvido um 
modelo feito com fibra de vidro e resina de poliéster, e injetado com poliuretano. Foram 
fabricados 28 modelos e distribuídos às Unidades do Brasil. 
 
1.1.8 Após o recebimento dos mísseis seguidores de calor – atração passiva - 
para complementar a defesa juntamente com os canhões antiaéreos, sentiu-se a 
necessidade de um novo alvo para este sistema. Após meses de estudos sobre um 
novo material, foi desenvolvido um aeromodelo com as características básicas 
exigidas ao emprego do sistema de mísseis Igla. Todos os testes realizados foram 
dentro dos padrões de lançamento até a uma distância de 2.000 m. Trata-se de uma 
asa voadora com 2,12 m de envergadura e 1,2 m de comprimento, motor 2T 160 da OS, 
tracionando uma fonte de calor de 1000°C e 15.000 candelas de luminosidade. 
 
1.2 FINALIDADE 
 
O presente manual tem por finalidade proporcionar uma orientação básica para a 
utilização do aeromodelo radiocontrolado, também conhecido como “alvo aéreo”, 
como meio auxiliar de instrução, divulgando os conhecimentos essenciais à 
compreensão do fenômeno “voo”, bem como das forças que atuam sobre a aeronave 
no ar atmosférico. 
 
1.3 CONCEITOS DO AEROMODELISMO 
 
1.3.1 Aeromodelo é um modelo de avião em miniatura, construído dentro das 
mesmas relações técnicas usadas na construção do seu similar em tamanho real, 
ressalvando-se, evidentemente, algumas adaptações e vantagens imprescindíveis a um 
avião sem piloto ou de controle remoto, sem o que, dificilmente, se obtém um 
perfeito desempenho (performance) do modelo em voo. 
 
1.3.2 Existe uma variedade de tipos de aeromodelos em diversas categorias 
diferentes. Dentre as modalidades mais comuns, destacam-se os seguintes tipos: 
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1.3.2.1 Modelos de Voo Livre 
a. Planadores - levantam voo rebocados por cabo ou atirados manualmente. 
b. “Wakefield” - modelos movidos a elásticos a guisa de corda. 
c. Motor FAI - propulsados por motor a explosão. 
 
1.3.2.2 Modelo de Voo Cativo 
a. “U Control” - voo circular, controlado por cabo do aparelho ao piloto. 
b. Modelos de Voo Controlado (ou de controle-remoto) - aeromodelos sofisticados, 
pilotados à distância por sistema de radiocontrole. Esta modalidade é a única que 
realmente atende à finalidade do presente manual. Nesta categoria, existem diversos 
tipos de aeromodelos que se prestam igualmente para o propósito em estudo. São 
classificados quanto às seguintes disposições: 
 
1) Quanto ao número de asas. 
a) Multiplanos – possuem várias asas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 1- Multiplano com cinco asas 
 
 
b) Triplanos – possuem três asas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2 -Triplano 
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c) Biplanos – possuem duas asas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 3- Biplano 

 

d) Monoplanos – possuem uma asa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4- Monoplano 
 
2) Quanto à disposição das asas. 
a) Asa alta, tipo para-sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fig 5- Asa alta (tipo para-sol) 
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b) Asa média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6 - Asa média 
 

 

c) Asa baixa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7 - Asa baixa 
 
3) Quanto ao número de motores. 
a) Multimotores – muito raros em aeromodelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 8 -Aeromodelo multimotor 
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b) Trimotores – raros em aeromodelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9 - Aeromodelo trimotor 

 
 
 

c) Bimotores – ainda empregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 10 - Aeromodelo bimotor 
 
 
d) Monomotores – comumente empregados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11 - Aeromodelo monomotor 
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4) Quanto ao trem de pouso. 
a) Convencional com rodas (superfícies sólidas). 
 

 
Fig 12 - Trem de pouso convencional 

 
b) Triciclo com rodas (superfícies sólidas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 13 - Trem de pouso tipo triciclo com rodas 
 
c) Com flutuadores (superfícies líquidas). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig 14 -Trem de pouso com flutuadores 
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1.4 NOMENCLATURA APLICADA 
 
1.4.1 Quanto à nomenclatura, qualquer que seja o tipo do aeromodelo, ele se divide 
em duas partes principais: 
 
1.4.1.1 Célula 
a) Asa (com seus componentes) – os componentes  estão posicionados junto ao 
bordo de fuga. Na parte externa do mesmo, os “ailerons”, e junto à raiz da mesma, os 
“flaps”. 
b) Fuselagem (com seus componentes) - na fuselagem na parte traseira, 
encontram-se a empenagem, composta pelo estabilizador horizontal e profundor e o 
estabilizador vertical ou deriva e leme de direção. 
 
1.4.1.2  Motopropulsor 
a) Motor (com seus componentes). 
b) Hélice (com seus componentes). 
c) Spinner. 
 
1.4.2 Genericamente, as partes que compõem a parte externa de um aeromodelo 
são denominadas conforme o exposto na figura 15. 

 
 

 
 
Fig15- Partes componentes externas 

 
 
 

 

Asa direita 

Bordo de 

ataque 

Leme 

Profundor 

Estabilizador vertical Bordo de fuga 

Aileron direito 

Hélice 

Trem de pouso de nariz ou 

roda de proa 

Fuselagem 

 

Trem de pouso principal 

Estabilizador horizontal 

Aileron esquerdo 

Asa esquerda 

Spinner 

Motor 
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Nome do componente Função 

Asa Dar sustentação ao alvo aéreo e mantê-lo no ar. 
 

Motor Transformar uma espécie de energia qualquer em energia 
mecânica para o aeromodelo. 

Hélice Transformar a potência mecânica em potência de tração. 
 

Spinner 
Melhorar a desempenho aerodinâmico e facilitar o 
acoplamento do ni-starter. 

Roda de proa ou trem de 
pouso de nariz 

Permitir o equilíbrio em três pontos do aeromodelo durante 
o pouso. 

 
Fuselagem 

É o corpo do alvo aéreo onde se fixam as asas e tem um 
compartimento para as partes eletrônicas e tanque de 
combustível. 

Trem de pouso principal Sustentar o peso da plataforma durante o pouso. 
 

Aileron esquerdo 
Permitir a inclinação lateral do aeromodelo em voo. Eleva- 
se durante a realização de curvas à esquerda. 

Estabilizador horizontal Estabilizar o aeromodelo verticalmente durante o voo. 
Profundor Permitir que o aeromodelo voe para cima ou para baixo. 

 

Leme de direção 
Permitir a dirigibilidade no solo e no ar, além de facilitar o 
pouso com vento lateral. 

Estabilizador vertical Estabilizar o aeromodelo horizontalmente durante o voo. 
 

Aileron direito 
Permitir  a  inclinação  lateral  do  aeromodelo  em  voo. 
Abaixa-se durante a realização de curvas à esquerda. 

 

Bordo de ataque 
Parte da frente da asa. Dividir o deslocamento do ar para 
o extradorso e o intradorso. 

Bordo de fuga É a parte final da asa. Fixar os flaps e os ailerons. 
 

1.5 COMANDOS 
 
São assim chamados os dispositivos que permitem alterações no comportamento de 
aeronaves em voo e no solo. 
 

1.5.1 Profundor: faz com que o avião voe para cima ou para baixo. 
 

1.5.2 Leme de direção: permite dirigibilidade no solo e no ar. O conjunto profundor/ 
leme forma a empenagem das aeronaves (horizontal e vertical). 
 
1.5.3 Aileron: parte móvel junto ao bordo de fuga das asas, na parte externa das 
mesmas, que permite inclinação lateral do avião quando em voo. Normalmente, é usado 
em conjunto com o leme de direção e o profundor. 
 

1.5.4 Flap: parte móvel junto ao bordo de fuga das asas, na parte interna, junto à 
fuselagem. Permite voo com menor velocidade e maior sustentação. É um dispositivo 
de hipersustentação, constituindo-se, também, em um freio aerodinâmico. 
 

1.5.5 Slot: é um dispositivo usado nos jatos, situado junto ao bordo de ataque. É 
um freio aerodinâmico. 
 

1.5.6 Spoiler: são dispositivos situados sobre o extradorso das asas. Muito 
usados em planadores, servem como freios aerodinâmicos e complementam o flap. 
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1.6 COMPONENTES DO SISTEMA 

O sistema (aeromodelo propriamente dito) será considerado em condições de emprego 
imediato, quer seja para operação como alvo aéreo, quer seja para instrução de 
treinamento, quando estiver completo com o seguinte equipamento: 
a) célula;
b) grupo motopropulsor;
c) reservatório de combustível (reabastecido);
d) receptor-rádio com baterias carregadas;
e) servo mecanismos corretamente ligados, elétrica e mecanicamente;
f) transmissor-rádio com baterias carregadas.

1.7 CAPACIDADES 

1.7.1 Capacidade de simular a operação de aeronaves com baixo custo, trazendo 
as instruções e adestramentos mais próximos da realidade. 

1.7.2 Coordenação com os exercícios, menor aprestamento logístico, rápida 
continuidade de voo, sem necessidade de coordenação de voo. 

1.8 LIMITAÇÕES 

Sujeito às condições meteorológicas, fragilidade do material nos deslocamentos, 
alcance limitado pela visão do operador, necessidade de área para pouso e 
decolagem, e baixa autonomia de voo. 
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CAPÍTULO II  

GRUPO MOTOPROPULSOR 
 

 
 
 

2.1  GENERALIDADES 
 
A força de tração de um avião é fornecida pelo 
grupo motopropulsor. É assim denominado o 
conjunto formado pelo motor convencional a 
pistão e a hélice. Quando formado por turbina e 

 
 
 

2.1 GENERALIDADES 
 

2.2 MOTOR 
 

2.3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 
hélice, chama-se turbo-hélice e, com turbina simples, chama-se jato puro. 
 
2.2 MOTOR 
 
2.2.1 Chama-se motor uma máquina que transforma uma espécie qualquer de energia 
em força propulsora. 
 
2.2.2 Motores em uso no aeromodelismo. 
a. Os motores térmicos de combustão interna, a explosão ou diesel, são os que 
servem para uso em aeromodelos. 
b. Os motores diesel, no passado, foram largamente aplicados em aeromodelismo. 
Atualmente, estão quase em desuso, por serem mais pesados e de menor 
rendimento que os chamados “glow-plug”. A tradução literal do termo inglês “glow-
plug” é “Vela de Filamento Incandescente”. 
c. Os motores do tipo “glow-plug”, hoje muito usados em aeromodelos, podem ser a 2 
ou 4 tempos. Porém, os de 2 tempos são mais comuns e amplamente usados. 
 
2.2.3 TEMPO 
 
2.2.3.1 É o conjunto de fases que ocorrem quando o êmbolo faz um curso. 
 
2.2.3.2 Nos motores de 2 tempos, um ciclo é realizado a cada dois cursos ou uma 
volta completa da árvore de manivela. 
 
2.2.3.3 Nos motores de 4 tempos, um ciclo é realizado a cada quatro cursos ou duas 
voltas completas da árvore de manivela. 
 
2.2.4 FUNCIONAMENTO 
 
2.2.4.1 Os motores a dois tempos são mecanicamente mais simples que os motores 
de 4 tempos, porém, apresentam algumas desvantagens, quais sejam: difícil 
refrigeração e lubrificação, e desperdício de combustível e lubrificante. 
 

2.2.4.2 Os cilindros dos motores a dois tempos geralmente não têm válvulas, sendo a 
admissão da mistura de combustível e a saída dos gases queimados feitas através 
de orifícios que recebem o nome de janelas ou gavetas. A abertura ou fechamento 
destes orifícios é feita pelo próprio êmbolo durante o seu curso. As seis fases do ciclo 
são realizadas em dois cursos: 
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a) curso ascendente (1º tempo) - o êmbolo se move no seu curso ascendente, ou seja, 
do Ponto Morto Baixo (PMB) para o Ponto Morto Alto (PMA). Com este movimento, 
cria-se no interior do cárter uma depressão até o momento em que a entrada é aberta, 
permitindo, assim, que a mistura combustível penetre no cárter. 
Durante a subida do êmbolo, ocorre a compressão da mistura. Numa pequena fração 
antes do êmbolo atingir o PMA, a mistura começa a se inflamar, e se propaga 
instantaneamente quando embolo atinge o PMA no seu ponto máximo, ficando 
caracterizadas as seguintes fases.  
1) admissão; 
2) compressão; 
3) ignição; 
4) combustão. 
b) curso descendente (2º tempo) -  os gases ao se expandirem pelo calor da 
queima empurram violentamente o embolo para baixo. Em sua descida, libera a 
saída que permite a expulsão dos gases queimados. Por outro lado, ocorre, 
simultaneamente, o fechamento da entrada, iniciando a compressão da mistura 
combustível admitida no interior do cárter, até o momento em que a janela é liberada, 
iniciando, assim, a nova admissão no cilindro que irá repetir o ciclo já anteriormente 
descrito. Neste curso, observam-se: 
1) expansão; 
2) escapamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 16 - Motor dois tempos 
 

 
2.2.5 AMACIAMENTO DO MOTOR 
 
2.2.5.1 Atualmente, o motor sai da fábrica testado e com algum tempo de 
funcionamento. Contudo, o motor novo ainda não está em condições de suportar 
esforços num trabalho mais prolongado. Torna-se necessário submetê-lo a um período 
de amaciamento, que varia entre 4 e 5 horas de funcionamento. 
 
2.2.5.2 Há pouco tempo, esse amaciamento era todo feito em bancada fixa (banco 
de provas), que pode ser improvisada com um pedaço de madeira. 
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2.2.5.3 Hoje, a experiência tem comprovado que o motor sofre menos desgastes 
quando parte do período de amaciamento é feito no próprio aeromodelo, em voo ou 
mesmo no solo (táxi). 
 
2.3 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 
 
2.3.1 O sistema de alimentação é composto pelo reservatório de combustível 
(tanque), tubulações – rígidas e flexíveis, filtro de combustível e carburador (que é um 
órgão à parte do sistema de alimentação). 
 
2.3.2 O maior índice de panes de funcionamento em motor de aeromodelos se 
verifica no sistema de alimentação. As mais comuns são: 
a) entupimento no pescador; 
b) vazamento através da tampa do tanque; 
c) tubos flexíveis furados, folgados ou estrangulados; 
d) filtro obstruído por impurezas; 
e) entrada do carburador obstruída; e 
f) entrada de ar pela base do carburador. 
 
2.3.3 Quanto ao nível do combustível no tanque e ao nível de entrada do mesmo 
no carburador, dá-se o seguinte: 
- a alimentação do carburador e, consequentemente, do motor do sistema em estudo 
não se processa por meio de bomba e nem por gravidade, e, sim, por sucção do 
próprio motor. Como a comunicação do combustível é direta do tanque para o 
carburador, qualquer desnível causa uma pane por afogamento e o motor não pega, 
pega e em seguida morre, ou funciona mal por excesso de combustível. 
 
2.3.4 Os diferentes formatos do tanque, bem como a sua maleabilidade, visam sempre 
uma perfeita adequação deste ao compartimento que ocupa no avião. 
 
2.3.5 No que diz respeito à capacidade, as unidades de medidas mais usuais são: a 
onça (28,4130 ml) e o centímetro cúbico (cm3). 
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CAPÍTULO III  

GEOMETRIA DA AERONAVE 
 
 

 

3.1 NOMENCLATURAS E DEFINIÇÕES 
 
 
 
 

 

 
 

3.1 NOMENCLATURAS E DEFINIÇÕES 

3.1.1 Elementos de uma asa - a figura abaixo mostra os elementos de uma asa: 
a) envergadura (a); 
b) corda (b); 
c) raiz da asa; 
d) ponta da asa; 
e) bordo de fuga; 
f) bordo de ataque. 
 

 
Fig 17 -Elementos da asa 

 
3.1.2 Perfil de um aerofólio é o formato em corte do aerofólio. Existem dois tipos de 
perfis: 
a) perfil s imétrico: é aquele que pode ser dividido por uma linha reta em duas 
metades iguais; 
b) perfil plano-convexo: é aquele que não pode ser dividido por uma linha reta em 
duas metades iguais. 

a 

b 

RAIZ DA ASA 

BORDO DE 
 ATAQUE 

PONTA 
 DA ASA 

BORDO DE FUGA 
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Fig 18 - Perfil simétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 19 – Perfil plano-convexo 
 
3.1.3 Os tipos de aerofólios podem ser classificados em quatro grandes categorias: 
a) côncavo-convexo ou undercamber - é derivado diretamente do perfil da asa dos 
pássaros. Produz excessiva  sustentação, o que torna difícil a dirigibilidade do modelo. 
Os planadores usam aerofólios côncavo-convexo ou plano-convexos. Geralmente, 
os planadores com asas côncavo-convexas voam mais lentos do que aqueles com asas 
plano- convexas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 20 - Aerofólio côncavo-convexo 
 
b) plano-convexo ou fundo chato - o aerofólio plano-convexo (fundo chato) tem uma 
larga aplicação em aeromodelos de todos os tipos e, até mesmo, em alguns aviões 
leves. As asas com esse perfil são fáceis de construir e de entelar. A maioria dos 
modelos de treinamento e esporte utiliza esse tipo de aerofólio e apresenta 
características de voo bastante satisfatórias. O perfil mais utilizado dentro dessa 
categoria é denominado “Clark- y”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 21 - Aerofólio plano-convexo 
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c) semi-simétrico ou convexo-convexo - os aerofólios semi-simétricos constituíram 
o primeiro avanço, a partir dos plano-convexo. São utilizados, largamente, em 
aeromodelos de treinamento e esporte e, inicialmente, nos primeiros projetos de 
modelos acrobáticos. Esse aerofólio gera, também, bastante sustentação; e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 22- Aerofólio convexo-convexo 
 
d) simétrico - os aerofólios simétricos foram, primeiramente, aplicados nos 
aeromodelos acrobáticos de U-Control (controle por cabo). Levou algum tempo para 
que os projetistas de modelos R/C adotassem este tipo de aerofólio. Este aerofólio 
reage da mesma forma, tanto na posição normal como invertida. Logicamente, esses 
modelos não são do tipo que “voam sozinhos” com estabilidade inerente, exigindo 
permanente ação do piloto sobre os controles. 
 

 
Fig 23- Aerofólio simétrico 

 
 
3.1.4 Os elementos de um perfil são os seguintes: 
a) bordo de ataque - é a extremidade dianteira do perfil; 
b) bordo de fuga - é a extremidade traseira do perfil; 
c) extradorso - é a superfície superior do perfil; 
d) intradorso - é a superfície inferior do perfil. 
 
3.1.5 Corda - é a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. 
 
3.1.6 Linha de Curvatura Média (ou Linha Média) - é a linha equidistante do extradorso 
e do intradorso. 
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Fig 24 - Elementos do perfil 
 
 
3.1.7 Ângulo de incidência - é o angulo formado entre a corda de uma asa e o 
eixo longitudinal da aeronave. 
 

 
 

Fig 25 - Ângulo de incidência 
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CAPÍTULO IV  

FORÇAS 
 

 
 
 

4.1 GENERALIDADES 
 
Este capítulo abordará as forças aerodinâmicas 
que tornam possível o voo de uma aeronave. 
 
4.2 FORÇAS AERODINÂMICAS 
 
4.2.1 Em um voo normal, o ar escoa pela asa de 
uma aeronave com mais velocidade no extradorso 
do que no intradorso, devido à sua curvatura mais 
acentuada. Portanto, a pressão estática no 
extradorso é menor, o que faz surgir uma força 
inclinada para cima e para trás sobre a asa. Essa 
força chama-se Resultante Aerodinâmica, a qual 
passa por um ponto chamado Centro Aerodinâmico 
(ou Centro de pressão – CP). 

 

 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

4.2 FORÇAS AERODINÂMICAS 
 

4.3 SUSTENTAÇÃO 
 

4.4 ARRASTO 
 

4.5 ARRASTO INDUZIDO 
 

4.6 ARRASTO PARASITA 
 

4.7 DINÂMICA DO VOO 
 

4.8 AEROFÓLIO 
 

4.9 ÂNGULO DE ATAQUE 

  

 
Fig 26 - Forças aerodinâmicas envolvidas no perfil 

 
4.2.2 A figura a seguir mostra um perfil assimétrico formando um pequeno ângulo () 
com a direção do vento relativo. Esse ângulo chama-se Ângulo de Ataque. O vento 
produz uma resultante aerodinâmica (RA) sobre o perfil. 
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Fig 27 - Ângulo de ataque e resultante aerodinâmica (RA) 
 
4.2.2 Na figura abaixo, o ângulo de ataque foi aumentado. Com isso, aconteceram 
dois fatos: 
a) a resultante aerodinâmica ficou maior; e 
b) o Centro de Pressão (CP) avançou para a frente. 
 
4.2.3 Na figura abaixo, o ângulo de ataque foi aumentado. Com isso, aconteceram 
dois fatos: 
a) a resultante aerodinâmica ficou maior; e 
b) o Centro de Pressão (CP) avançou para 
a frente. 
 
 
 
 

 
Fig 28 - Efeitos do aumento do ângulo de ataque 

 
4.2.4 A figura abaixo mostra um perfil simétrico. O ângulo de ataque é igual a “”, 
e a resultante aerodinâmica é RA. 

 
 

Fig29- Forças aerodinâmicas em perfil simétrico 
 

 
4.2.5 Na figura seguinte, esse mesmo perfil simétrico teve o ângulo de ataque 
aumentado. A resultante aerodinâmica ficou maior, mas o centro de pressão (CP) 
continuou no mesmo lugar. 
 
 
 

 
4.2.5 Na figura seguinte, esse mesmo perfil simétrico teve o ângulo de ataque 
aumentado. A resultante aerodinâmica ficou maior, mas o centro de pressão (CP) 
continuou no mesmo lugar. 
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Fig 30- Aumento do ângulo de ataque em perfil simétrico 
 
4.2.6 Para facilitar o estudo das forças numa asa, a resultante aerodinâmica é dividida 
em dois componentes: 
a) sustentação (L): é o componente perpendicular à direção do vento relativo e 
que sustenta o peso do avião; 
b) arrasto (D): é o componente paralelo à direção do vento relativo. É prejudicial e deve 
ser diminuído ao máximo. 
NOTA: convém frisar que a única força produzida pela asa é a Resultante 
Aerodinâmica. A sustentação e o arrasto são os dois componentes da mesma, 
que foram criados simplesmente para facilitar o estudo. 
Implantação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31 - Componentes de sustentação e arrasto 

 
4.2.7 A sustentação não é sempre vertical e o arrasto nem sempre é horizontal. 
 
4.2.7.1 Por exemplo, a figura a seguir mostra que num avião em subida a 
sustentação e o arrasto são inclinados em relação à linha do horizonte. 
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Figura 32 - Componentes de sustentação e arrasto no aeromodelo em subida 

 
4.3 SUSTENTAÇÃO 
 
4.3.1 A seguir, será feito um estudo especial da força de sustentação. Variando o 
ângulo de ataque (), a sustentação (L) assume diferentes valores, conforme o tipo de 
perfil. 
 
4.3.2 Quando o ângulo de ataque é positivo, a sustentação será também positiva, 
qualquer que seja o tipo de perfil. A sustentação é positiva quando ela é dirigida do 
intradorso para o extradorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 33 - Ângulo de ataque positivo 

 
4.3.3 O ângulo de ataque é nulo quando o vento relativo sopra na mesma direção da 
corda do aerofólio. A sustentação poderá ser positiva ou nula, dependendo do perfil, 
conforme mostra a figura a seguir. 
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Figura 34- Ângulo de ataque nulo 
 
4.3.4 Existe um ângulo de ataque no qual a asa não produz sustentação. Esse 
ângulo é chamado de ÂNGULO DE ATAQUE DE SUSTENTAÇÃO NULA 

(abreviadamente º). O ângulo de sustentação nula é ligeiramente negativo nos perfis 
assimétricos e igual a zero nos perfis simétricos. 
 

 
Figura 35 - Ângulo de ataque de sustentação nula 

 
4.3.5 Quando o ângulo de ataque é menor que o ângulo de sustentação nula, a 
sustentação do aerofólio torna-se negativa. 
 
4.3.5.1 A sustentação negativa é usada para o voo invertido ou voo de dorso, em 
acrobacia aérea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36 - Sustentação negativa 
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4.4 ARRASTO 
 
4.4.1 Todos os objetos apresentam uma resistência ao avanço quando se 
movimentam no ar. Ela é produzida pela turbulência que se forma atrás desses objetos. 
 
4.4.2 Uma superfície aerodinâmica tem pequena resistência ao avanço, porque ela 
produz um turbilhonamento muito pequeno. 
 
4.4.3 A resistência ao avanço do aerofólio, ou arrasto, é muito pequena quando o 
ângulo de ataque da asa é pequeno. Entretanto, quando o ângulo de ataque torna-se 
grande, o arrasto aumenta rapidamente. 
 
4.4.4 O coeficiente de arrasto depende do formato do aerofólio e do ângulo de ataque. 

 

Fig 37 - Formatos de aerofólios 
 
4.5 ARRASTO INDUZIDO 
 
4.5.1 Quando o ar escoa numa asa, a pressão é maior no intradorso do que no 
extradorso. 
 
4.5.2 Como resultado, o ar escapa do intradorso em direção ao extradorso pelas 
pontas das asas, formando um turbilhonamento em espiral. Esse fenômeno cria 
um arrasto adicional na aeronave, chamado ARRASTO INDUZIDO. 
 
4.5.3 Para diminuir o arrasto induzido, os aviões de grande rendimento possuem asas 
com grande alongamento. O alongamento é a razão entre a envergadura da asa e a 
corda média aerodinâmica. 
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Figura 38 - Asa de grande alongamento 
 

4.5.4 O Arrasto Induzido pode ser ainda diminuído por meio de dispositivos como 
tanques nas pontas das asas, que servem para dificultar a formação do 
turbilhonamento. 
 

 
Figura 39 - Tanque na ponta da asa 

 

4.6 ARRASTO PARASITA 
 
4.6.1 É o arrasto de todas as partes da aeronave que não produzem sustentação. 
 
4.6.2 Para determinar o arrasto parasita de uma aeronave, o fabricante compara o 
arrasto da mesma forma com o de uma placa plana perpendicular à direção do 
vento relativo, chamada ÁREA PLANA EQUIVALENTE. 
 
4.6.3 A Área Plana Equivalente é, portanto, a área de uma placa plana que possui o 
mesmo arrasto parasita da aeronave. 
 
4.7 DINÂMICA DO VOO 
 
4.7.1 Um avião voa devido à conjunção dos seguintes fatores: 
a) diferença de pressão entre o intradorso (parte inferior da asa) e o extradorso 
(parte superior da asa); 
b) tração produzida pela hélice; e 
c) qualidades aerodinâmicas do conjunto. 
 
4.7.2 A hélice proporciona o impulso que move o avião para frente. Nestas condições, 
o ar, que resvala sob as asas, gera uma força essencial chamada sustentação. 
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4.7.3 O ar, ao encontrar o bordo de ataque de uma asa, divide-se em dois fluxos. No 
fluxo superior, forma uma suave curva cujo ponto mais alto está sempre atrás do 
bordo de ataque, a 1/3 da nervura aproximadamente. 
 

 
Figura 40 – Fluxos de ar em uma asa 

 
4.7.4 Esta forma faz com que o fluxo de ar superior (A) tenha que percorrer uma 
distância maior que o inferior (B) e com uma velocidade maior. A queda de pressão 
resultante na parte superior da asa, combinada com o aumento na parte inferior, 
determina então o aparecimento de uma força ascensional, também chamada de 
sustentação. 
 
4.7.5 Quanto maior a superfície alar, maior será a sustentação. O ângulo em que a 
asa se choca com o fluxo de ar é chamado de ângulo de ataque e também é de grande 
importância, pois afeta a sustentação. Deve-se observar que, em todos os aviões, as 
asas são sempre colocadas de forma que seu ângulo de ataque proporcione a melhor 
sustentação. 
 
4.8 AEROFÓLIO 
 
O aerofólio ou perfil é o corte seccional de uma asa. 
 
4.9 ÂNGULO DE ATAQUE 
 
4.9.1 Seria lógico supor-se que, aumentando-se o ângulo de ataque (ou ângulo de 
incidência) de um aerofólio (em relação à trajetória da aeronave), aumentar-se-ia, 
também, a velocidade do fluxo de ar sobre a asa, incrementando, consequentemente, a 
sustentação. Mas isso acontece somente até certo ponto. A sustentação realmente 
aumenta na proporção que aumenta o ângulo de ataque até que o fluxo 
repentinamente se quebra em turbulência por sobre toda a superfície superior do 
aerofólio, fazendo com que o efeito de sustentação desapareça. Esta é a situação em 
que uma asa se diz estar em estol e isso é consequência não só do ângulo de 
ataque, como também da velocidade em que se encontra a aeronave naquele 
determinado instante. 
 
4.9.2 Outra maneira de ampliar a sustentação gerada por um aerofólio é 
aumentando o ângulo de ataque, mantendo o fluxo laminar através de artifícios. Um 
“slot”, situado no bordo de ataque e/ou um flap, instalado no bordo de fuga, são as 
soluções mais comuns para a resolução deste problema. 

A 

B 
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Figura 41 - Aumento da sustentação através do slot e flap 
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CAPÍTULO V 
MOTORES E ACESSÓRIOS 

 
 

 
 

5.1 REGULAGEM 
 
5.1.1 AMACIAMENTO 
 
O amaciamento do motor é realizado da 
seguinte forma: 
a) dar carga no receptor (Rx) e no transmissor (Tx); 
b) abastecer, injetando combustível filtrado; 
c) abrir o carburador totalmente com auxílio do Tx; 
d) injetar combustível no carburador; 
e) fechar toda a agulha (sentido horário); 

5.1 REGULAGEM 
 

5.2 DECOLAGEM, VOO E POUSO 
 

5.3 CONDIÇÕES, SITUAÇÕES E 
PPROCEDIMENTOS 

 

5.4 CAIXA DE CAMPO – CHECK 

f)  abrir a agulha, aproximadamente, duas voltas e meia; 
g) conectar o plug da vela (dois volts); 
h) aplicar motor de partida (Starter); 
i) quando o motor funcionar, abrir ao máximo possível a agulha no sentido anti-horário, 
sem deixar o motor parar (rotação apropriada para amaciamento); 
j) periodicamente, por um período aproximado de três minutos, pressionar com os 
dedos a mangueira de alimentação do motor, provocando um aumento de rotação, não 
superior a três segundos; 
k) após duas horas de amaciamento, fechar a agulha até o motor atingir sua máxima 
rotação, cuidando para não empobrecer a mistura. O avião deverá estar levemente 
inclinado aproximadamente 30º); 
l) após ajuste da agulha, controlar a rotação do motor com o Tx; 
m) ajustar no trimmer a lenta do motor; e 
n) após amaciamento, desligar Tx e Rx e repetir o item a). 

 
5.1.2 REGULAGEM DE MOTORES 

 
5.1.2.1 À primeira vista, os motores de aeromodelos parecem ter uma estrutura 
muito simples, com apenas três peças móveis: pistão, biela e virabrequim. Mas, na 
verdade, há uma incrível tecnologia que permite que essas três peças se “entendam” 
bem e funcionem como o desejado. 

 
5.1.2.2 O chamado “ambiente de trabalho” dessas peças chega a render, em muitos 
casos, mais de 20 mil RPM. Entretanto, vamos nos deter ao redor de “apenas” 10 a 12 
mil RPM, o suficiente para satisfazer nossas necessidades que se resumem em um 
voo confiável (decolagem, voo, pouso e taxiamento). 

 
5.1.2.3 Os motores de dois tempos a explosão, para modelos RC, dispõem de um 
carburador mais completo do que os de aviões VCC (U-Control). Um cilindro 
giratório controla a entrada de ar e combustível, variando a rotação de acordo com a 
necessidade. Sua operação é similar a dos motores de combustão de maior porte. 
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5.1.3 CHECAGEM DA PRÉ-REGULAGEM 
 
5.1.3.1 Antes da regulagem, existem alguns procedimentos importantes, tendo em 
vista que a maioria dos motores comprados vem acompanhada de um manual de 
instruções. Deve-se fazer uma série de checagens que sigam etapas adequáveis a 
praticamente todos os motores, com mínimas exceções: 
a) o motor deve estar montado num berço firme, com os quatro parafusos bem 
apertados; 
b) o motor deve estar amaciado; 
c) a hélice usada deve corresponder à cilindrada do motor; 
d) o tanque de combustível deve estar com a parte superior ligeiramente acima do nível 
da agulha do carburador; e 
 

 
Fig42 Nível tanque/carburador 

 

e) a vela (glowplug) deve ser a mesma recomendada pelo fabricante do motor e 
preferencialmente nova. 
 
5.1.3.2 Os fabricantes de motores também recomendam uma taxa de nitro de 10% a 
15 % e, de preferência, da linha que contém aditivos protetores antiferrugem. 
Recomenda-se instalar um filtro entre o tanque e o carburador. 
 
5.1.4 ALTA TAXA DE ROTAÇÃO 
 
5.1.4.1 A sensibilidade dos motores varia de acordo com a umidade relativa do ar, a 
altitude, o tipo de combustível usado, a hélice, etc. Deve ser encontrado o ponto ideal 
para que o motor funcione como desejado em meio a todas essas variáveis. 
 
5.1.4.2 Para começar o processo, fecha-se a agulha de alta rotação e abre-se 
novamente (de duas a três voltas completas), fazendo o motor funcionar. Depois, 
fecha-se a agulha gradativamente, até que o motor funcione de maneira contínua e 
firme. 
 
5.1.4.3 O ajuste da marcha lenta é crítico. Se não for bem executado, o motor pode 
parar numa reta final para pouso ou até mesmo numa decolagem. O mais trabalhoso é 
manter o motor funcionando em marcha lenta de forma constante para permitir o 
ajuste fino da mesma. Durante este período, as agulhas da alta e da baixa rotação se 
relacionam. 
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5.1.4.4 Esta regulagem pode ser feita de duas maneiras, conforme o tipo de 
carburador. O ajuste pode se dar fechando ou abrindo a entrada do ar que passa por 
um pequeno orifício à frente do carburador; ou fechando ou abrindo o combustível para 
a lenta na parte interna do carburador. 
 

5.1.4.5 Alguns carburadores, como os dos motores O.S. das séries FP ou LA, 
apresentam orifício para sangria de ar (“airbleed”); outros, como os dos Super Tigre, 
deve ser fechado para restringir o combustível. 
 

5.1.4.6 A regulagem final da lenta, com o motor já funcionando no modelo, deve 
ser concluída, interrompendo-se o fluxo de combustível com um alicate e fechando-se 
o tubo de alimentação. Deve-se ressaltar que: 
a) se o motor “morrer” imediatamente, indica que a lenta está pobre; abrir a agulha no 
Super Tigre ou similares; se o carburador for do tipo airbleed, fechar um pouco o 
parafuso. Fazer isso até que se consiga que o motor vire em lenta por alguns 
segundos, com o alicate bloqueando a linha de alimentação; 
b) se o motor continuar rodando em lenta por 8 ou 10 segundos e, em seguida, 
aumentar a rotação, é porque a lenta está rica. Em um similar ao Super Tigre, fechar a 
agulha ¼ de volta; em caso de carburador airbleed, abrir o parafuso em ½ volta; 
c) continuar ajustando até que o motor funcione por uns oito ou nove segundos, parando 
em seguida, sem aumentar a rotação e sempre bloqueando a linha com o alicate; 
d) o teste final, soltando o alicate, consiste em rodar o motor em lenta ao redor de 
2.500 RPM, por meio minuto aproximadamente, e dar toda a rotação rapidamente. O 
motor deverá acelerar sem hesitação; 
e) se ele “morrer”, ainda está no lado “pobre”. Fazer as devidas correções na lenta 
mais uma vez, porém, com ajustes de menor amplitude. Se o motor “esfumaçar” ou 
“ejetar” combustível, ainda estará no lado “rico”, na marcha lenta. Antes de cada 
ajuste da lenta, limpar o motor rodando alguns segundos em alta, pois os motores, 
especialmente os de dois tempos, tendem a acumular combustível no cárter (parte 
baixa do motor), o que atrapalha na regulagem; 
f) alguns motores grandes (.60 ou mais) utilizam glowplugs com as famosas barras 
transversais, que impedem um pouco que o combustível frio apague o filamento na 
marcha lenta; 
g) uma razão frequente de marcha lenta ruim é quando o tanque fica situado muito alto 
em relação à agulha, principalmente em motores invertidos. Neste caso, o motor 
funciona perfeitamente, desde que o tanque obedeça às alturas mencionadas; 
h) após se obter uma lenta satisfatória, passa-se então à regulagem da alta. Se a 
lenta estiver ruim, pode destruir o modelo em uma parada súbita. Da mesma forma, uma 
alta mal regulada também poderá destruir o seu motor. Um motor bem cuidado e 
regulado pode durar centenas de horas; 
i) quando fecha-se a agulha para obter-se o máximo de RPM, também reduz-se o 
óleo lubrificante, causando um certo dano. A agulha fechada, reduzindo o combustível, 
também diminui a refrigeração interna do motor e este se sobreaquece, podendo 
ocorrer a autodestruição; 
j) nos casos de motores à gasolina, em que a biela tem roletes em cima e embaixo 
e o virabrequim roda sobre rolamentos, a proporção de óleo no combustível pode ser 
mínima (combustível glow 4 ou 5:1 de óleo; combustível à gasolina: 20:1 de óleo), 
já que este problema não existe (travamento de mancais); 
k) quando o modelo usa carenagem para o motor, a regulagem da alta se altera logo 
após sua instalação. Isso ocorre devido à ação do fluxo de ar sobre o motor, o qual 
também sofre alterações, mudando a refrigeração e o fluxo na boca do carburador 
e modificando a proporção da mistura. 
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Portanto, a regulagem do motor em alta deve se dar somente após a instalação da 
carenagem; 
l) ainda no caso de modelos com carenagem, tem-se que fazer uma pequena 
passagem nela para que uma chave de fenda tenha acesso ao carburador; 
m) a agulha de alta deverá ser fechada gradativamente, até se obter o máximo de 
RPM com o modelo nivelado. Em seguida, deve-se a abrir a agulha, até que a rotação 
caia 200 ou 300 giros por minuto. Nesta condição de regulagem, levantar o nariz do 
modelo. O motor deverá manter a rotação ou aumentar um pouco. Caso o motor 
ameace parar, abrir mais ¼ de volta e tentar outra vez. Um tacômetro pode ajudar nesta 
etapa. 
 
5.1.5 ENTRE A ALTA E A BAIXA 
 
5.1.5.1 Há também outros casos críticos de regulagem que ocorrem, por exemplo, 
quando a faixa intermediária entre a baixa e a alta rotação não chega a um ponto 
satisfatório. Mesmo assim, há algo que pode ser feito para melhorar essa situação. 
Neste caso, a estratégia é via erro e acerto. 
 
5.1.5.2 Essas tentativas de acerto na regulagem da faixa intermediária são mais 
trabalhosas porque afetam as regulagens da baixa e da alta, as quais devem ser 
refeitas. 
a. Faixa intermediária pobre: ocorre quando o motor apaga na transição da baixa para a 
alta ou não mantém média rotação; ou, ainda, quando a agulha da alta deve ser 
mantida muito aberta e acaba afogando na rotação alta. Procedimentos: 
1) tentar usar uma hélice menor ou de menos passo; 
2) experimentar usar uma mufla maior; 
3) abaixar o tanque de combustível; 
4) adotar uma bomba de combustível (*). 
b. Faixa intermediária rica: neste caso, os procedimentos são: 
1) tentar usar uma hélice maior ou de mais passo; 
2) subir o tanque; 
3) instalar um restritor na passagem de ar do cilindro principal do carburador; 
4) usar uma bomba de combustível (*). 

 
5.1.5.3 É importante lembrar que, em voo, a carga no motor é menor do que quando o 
motor é acelerado com o avião ainda no chão e preso. Isso causa um enriquecimento 
da mistura no chão. Em voo, o motor tende a rodar mais e mais pobre – deve-se 
considerar isto ao regular um motor. Não se pode nos esquecer de abrir um pouco a 
agulha da alta. 
 
5.1.5.4 Cada caso tem suas peculiaridades. Cada modelo se adapta melhor com uma 
hélice específica e, por consequência, pode pedir uma regulagem diferente. 
 
5.1.5.5 Muitas vezes acontecem problemas com motores que podem ser facilmente 
solucionados se forem seguidos os procedimentos abaixo: 
a) motor não pega: 
1) combustível ruim (água, sujeira, excesso de óleo) - trocar o combustível; 
2) agulha muito fechada ou muito aberta - colocá-la no ponto certo; 
3) difusor entupido - retirar a agulha e soprá-la; 
4) bateria auxiliar de partida com baixa tensão - substituí-la; 
5) vela queimada – trocá-la. 
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b) motor funciona mal: 
1) mistura rica - fechar a agulha; 
2) difusor parcialmente obstruído - tirar a agulha e soprá-la; 
3) superaquecimento (combustível inadequado) - substituí-lo; 
4) hélice fora da especificação - trocá-la por uma adequada; 
5) vela ruim - trocá-la; 
6) vela inadequada - substituí-la por uma indicada pelo fabricante. 
 

c) o motor para: 
1) falta de combustível - verificar o tanque de combustível e as mangueiras; 
2) mistura pobre - abrir a agulha; 
3) difusor entupido - retirá-lo e soprá-lo; 
4) filtro de combustível sujo - limpá-lo; 
5) vela queimada - trocá-la. 
 

5.2 DECOLAGEM, VOO E POUSO 
 

5.2.1 Acelerar o motor ao máximo, segurando o avião até o motor obter plena rotação. 
5.2.2 Corrigir com o leme qualquer mudança de direção na rolagem. 
5.2.3 Quando o avião estiver com velocidade suficiente, decolar puxando o manche 
com moderada violência. 
5.2.4 Após o avião sair do chão, controlar sua subida cedendo, cabrando ou picando, 
se for necessário, sempre controlando o nivelamento das asas. 
5.2.5 Subir em linha reta até atingir uma altura segura. 
5.2.6 Fazer curva à direita ou esquerda com suavidade. 
5.2.7 Em voo nivelado, controlar a potência do motor para obter um voo tranquilo, 
sem tendência de subida ou descida. 
5.2.8 Na preparação para o pouso, manter o avião paralelo à pista, não muito alto nem 
muito afastado. 
5.2.9  Ao iniciar a curva de descida, reduzir a potência do motor ao mínimo 
(desacelerar). 
5.2.10 A curva de aproximação deverá ser contínua e suave, e de tal forma que se 
consiga ver o dorso superior da asa, procurando concluí-la ao cruzar a cabeceira da 
pista. 
5.2.11 Quando a curva estiver completa, alinhar o avião com o eixo da pista, nivelar 
as asas, ceder o manche e deixar o avião descer naturalmente. Controlar a velocidade 
de descida, cabrando o manche sem ganhar altitude. 
5.2.12 Próximo ao solo (aproximadamente 4 m), procurar diminuir a velocidade de 
descida até rente ao solo, mantendo sempre as asas niveladas. 
5.2.13 Mais ou menos a um metro do solo, proceder ao arredondamento para o tanque. 
5..14 Ao se proceder o toque, o manche deverá estar totalmente cabrado. 
5..15 Manter a reta de pouso já no chão usando o leme. 
 

5.3  CONDIÇÕES, SITUAÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 

5.3.1 O avião voa com asas niveladas - evitar curvas fechadas. 
5.3.2 O avião voa nivelado - evitar subidas e descidas acentuadas. 
5.3.3 Aplicar toda a potência do motor na decolagem. 
5.3.4 Reduzir ao mínimo a potência do motor no pouso. 
5.3.5 Em uma arremetida, aplicar toda potência e subir suavemente - aplicar motor 
lentamente. 
5.3.6 Voar tranquilo, evitando pessoas próximas. 
5.3.7 Antes do voo, certificar-se que o equipamento está em condições. Na dúvida, 
cancelar o voo. 
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5.3.8 Não voar nem muito alto, nem muito baixo e nem muito longe. 
5.3.9 Em caso de pane, se estiver baixo, pousar em frente - não fazer curva. 
5.3.10 Se estiver alto, fazer curva suave, enquanto tem altura, trazendo para a pista ou 
aprumando contra o vento. 
5.3.11 Em caso de interferência, reduzir o motor, cabrar e esperar. 
 
5.4 CAIXA DE CAMPO - CHECK LIST 
 
5.4.1 Verificar a voltagem da localidade (110/220 V). 
5.4.2 Verificar o nível do líquido das baterias (12 V e 2,2 V). 
5.4.3 Verificar a carga das baterias. 
5.4.4 Verificar se os leds acendem quando acionadas as chaves dos carregadores. 
5.4.5 Verificar se o reservatório está cheio de combustível. 
5.4.6 Verificar o funcionamento da bomba de combustível. 
5.4.7 Verificar o funcionamento do Starter. 
5.4.8 Verificar a amperagem da tomada do glowplug. 
5.4.9 Verificar, caso sejam colocadas as baterias em carga e os leds não acendam, se 
o fusível está bom. 
5.4.10 Verificar se os sobressalentes estão em quantidade suficiente e em condições 
de uso (hélices, velas, cabos de reboque, carretéis de lançamento, alvos, ferramentas, 
etc). 
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CAPÍTULO VI  

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
 

 
 
 

6.1 GENERALIDADES 
 
Inúmeras particularidades envolvem o tanque, como p 
por exemplo, a escolha correta, instalação adequada, 

 
 

 
 
6.1 GENERALIDADES 

6.2 POSICIONAMENTO DO TANQUE 

tubos e conexões, etc. A capacidade volumétrica do tanque deve ser escolhida em 
função da cilindrada do motor. 
 

6.2 POSICIONAMENTO DO TANQUE 
 
6.2.1 A importância maior reside no correto posicionamento do tanque. A linha de 
centro do tanque não deve ficar mais alta do que a agulha do carburador. Se estiver 
mais alta, a alimentação por gravidade será muito grande e afogará o motor na marcha 
lenta, ou inundará, quando mantido parado. 
 
6.2.2 Se a mistura for ajustada para compensar essa condição, quando o nível do 
combustível estiver baixo, no fim do voo, o motor acelerará, não mantendo uma 
regulagem constante. Se, ao contrário, a linha de centro estiver muito baixa em relação 
ao carburador, o motor poderá ter capacidade suficiente para succionar o combustível. 
 
6.2.3 Convém notar que a linha de centro do tanque citada é a linha de centro 
geométrico e não o ponto de saída da tubulação de alimentação. 
 
6.2.4 O tanque deve ser montado o mais próximo possível do motor, e as tubulações 
de alimentação e de drenagem devem ser as mais curtas possíveis. Devem ser 
evitadas curvas e dobras nessas tubulações. A grande maioria dos motores de 
aeromodelos, com exceção de alguns tipos mais recentes, que dispõem de um 
bomba, depende da baixa pressão desenvolvida no venturi do carburador para 
succionar o combustível do tanque. Assim, qualquer comprimento extra de tubulação 
ou desnível excessivo provocará dificuldades na alimentação do motor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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CAPÍTULO VII  

HÉLICES 
 
 
 

 

7.1 GENERALIDADES 
 

7.1.1 A hélice é o dispositivo que transforma a potência 
mecânica do motor em potência de tração, produzindo o 
deslocamento do avião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 43 - Hélices 

 
 

7.1 GENERALIDADES 
 

7.2 BALANCEAMENTO 

 

7.1.2 A distância percorrida à frente pela hélice em uma volta completa chama-se 
“passo da hélice”. 
 
7.1.3 Uma hélice é normalmente caracterizada pelo seu diâmetro e pelo seu 
passo. O diâmetro “D” é a distância entre as extremidades das pás, em uma hélice bipá; 
ou o próprio diâmetro da circunferência gerada pelas pontas das pás, em uma hélice 
múltipla (tripá, quadripá). 
 
7.1.4 O passo “P” é a distância que a hélice geometricamente avança para a frente 
ao fim de uma rotação. 
 
7.1.5 Em aeromodelismo, as hélices são identificadas pela notação D x P. Por 
exemplo, 10 x 6 caracteriza uma hélice de 10 polegadas de diâmetro e 6 polegadas 
de passo. Para aumentar a eficiência, a pá da hélice apresenta um perfil (seção 
transversal) em forma de aerofólio, estando a superfície de maior curvatura voltada 
para frente, ou seja, para a direção do deslocamento. 
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7.1.6 Quanto ao passo, as hélices podem ser classificadas em dois grupos: 
a) passo alto (de 7 a 9 polegadas); 
b) passo baixo (de 3,5 a 6 polegadas). 
 
7.1.7 Uma hélice é de passo baixo quando a inclinação da pá é em ângulo baixo em 
relação a um plano horizontal. Ela desenvolve aceleração, mas não atinge 
velocidade máxima. Pode ser comparada com um automóvel em 1ª marcha. 
 
7.1.8 O contrário ocorre com uma hélice de passo alto: a inclinação da pá é em 
ângulo elevado em relação a um plano horizontal, possui baixa aceleração, porém alta 
velocidade, sem, no entanto, disparar o motor. 
 
7.2 BALANCEAMENTO 
 
7.2.1 Um bom balanceamento na hélice poderá proporcionar ao motor um 
rendimento de até 30% a mais. 
 
7.2.2 Para se balancear uma hélice, utiliza-se o seguinte método: 
a) furar a hélice com uma broca de diâmetro igual ao eixo do motor; 
b) com o auxílio de um compasso, corrigir o diâmetro da mesma; 
c) cortar a hélice no diâmetro correto: 
d) experimentar o balanceamento; e 
e) lixar o lado que está mais pesado até que a mesma fique totalmente na horizontal. 
 
7.2.3 Pode-se utilizar também um “Balanceador de Hélices” para facilitar a operação. 
 

 
Fig 44 Balanceador de Hélices 
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8.1 GENERALIDADES 
8.2 MANUTENÇÃO PRÉ-VOO 
8.3 MAUTENÇÃO ENTRE VOOS 
8.4 MANUTENÇÃO NO ENCERRAMENTO 
DOS  VOOS 
8.5 MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

CAPÍTULO VIII  

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 

8.1 GENERALIDADES 

O desenvolvimento e aplicação sistemática 
de um programa de manutenção 
proporcionará ao operador de alvo aéreo 
economia, segurança, tranquilidade e 
satisfação no exercício de sua missão. Um 
planejamento eficaz está dividido em quatro 
fases: 
a) manutenção pré-voo;
b) manutenção entre voos;
c) manutenção no encerramento dos voos; e
d) manutenção periódica.

8.2 MANUTENÇÃO PRÉ-VOO 

Resume-se na verificação dos seguintes ítens, antes de iniciar o primeiro voo do dia: 
a) verificar a carga da bateria do Rx;
b) verificar se os pares de cristal são iguais e as frequências que estão em operação no
campo; 
c) verificar a fixação do Spinner na hélice e se estão em bom estado;
d) verificar a fixação da hélice no eixo do motor;
e) verificar a fixação dos retentores da roda de proa e se ela gira livremente e, ainda, a
perfeita fixação do trem de pouso do nariz no montante e na parede de fogo; 
f) verificar a incandescência da vela;
g) verificar a fixação do motor ao montante; do montante à parede de fogo; do
carburador; da vela; e da muffler no motor; 
h) verificar se as mangueiras estão em bom estado, estranguladas ou torcida; se
estão devidamente presas ao tanque de combustível e se estão conectadas 
adequadamente na  agulha e na muffler;  
i) verificar os alinhamentos transversal e longitudinal do trem de pouso principal com o
trem de pouso de nariz, sua fixação à fuselagem e a de seus retentores e, ainda, se 
suas rodas giram livremente; 
j) verificar a fixação dos servos em seus suportes; dos parafusos de seus braços; se
os cleveses das duas pontas das hastes de comando estão devidamente fechados; e, 
ainda, se os respectivos conectores estão devidamente fixados nas superfícies móveis 
de comando; 
k) verificar a fixação das tomadas dos servos em seus respectivos canais e, ainda, a
fixação da tomada da bateria no receptor; 
l) verificar o estado da antena, se ela está tencionada, dobrada ou frouxa;
m) verificar o estado estrutural de toda célula (fuselagem, asa e estabilizadores);
n) verificar a fixação das dobradiças dos estabilizadores e da asa;
o) verificar a carga da bateria do Tx (no visor), e se a antena está bem atarraxada
(este com o rádio desligado); 
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p) verificar se o curso dos servos são satisfatórios, se não estão forçando a haste de 
comando e nem tremendo (interferência/ servo defeituoso); 
q) verificar se o tanque, Rx e sua bateria estão bem acondicionados; 
r) realizar o teste do rádio (de 20 a 25 passos com a antena abaixada); 
s) verificar a fixação e a centralização da asa; 
t) verificar o ponto de gravidade, suspendendo por ambas as asas o alvo aéreo 
abastecido, mantendo três dedos do bordo de ataque, com a ajuda do auxiliar; 
u) verificar vibração anormal depois do motor acionado (na baixa e na alta rotação); 
v) verificar se a antena do Tx está totalmente estendida; 
x) verificar se as superfícies de comando respondem respectivamente a cada 
comando do Tx; 
y) verificar e regular, por meio da trimagem em solo, a neutralidade das superfícies 
móveis de comando; e 
z) não decolar se houver qualquer dúvida no bom funcionamento do equipamento rádio 
(Tx e Rx). 

 
8.3 MANUTENÇÃO ENTRE VOOS 

 
Após cada voo, executar as seguintes operações: 
a) desligar o receptor logo após a aterrisagem, para evitar que o transmissor de 
outro operador, na mesma frequência, possa atuar sobre o modelo, mesmo no solo; 
b) remover, com detergente ou outro líquido apropriado, todo o óleo e sujeira que 
se acumulou sobre o modelo; 
c) verificar se não houve deformação no trem de pouso e se as rodas continuam 
alinhadas; 
d) verificar se as pontas da hélice não estão danificadas; 
e) verificar se não há tiras de elástico da asa arrebentadas. Substituí-la se for o caso; 
f) caso tenha havido alguma anormalidade durante o voo, seja com o rádio, com o 
motor ou com os controles, pesquisar detalhadamente as causas. Não fazer outro voo 
enquanto não tiver corrigido o defeito; 
g) ajustar, nas alavancas de comando, as correções de “trim” exigidas no voo; 
h) inspecionar as superfícies de comando; 
i) caso a aterrissagem tenha sido brusca ou se o modelo capotou na pista ou aterrissou 
fora dela em terreno irregular, executar uma inspeção mais rigorosa e detalhada 
quanto a possíveis danos estruturais; e 
j) manter, sempre que possível, o modelo e o transmissor protegidos do sol direto, pois 
o calor excessivo pode alterar as características dos circuitos eletrônicos. 

 
8.4 MANUTENÇÃO NO ENCERRAMENTO DOS VOOS 
 
Ao encerrar as atividades naquele dia, executar ainda, as seguintes operações: 
a) limpar inteiramente o modelo o motor, agora de forma mais perfeita; 
b) esvaziar completamente o tanque; 
c) anotar todos os reparos que deverão eventualmente ser executados no modelo; 
d) carregar, ao chegar no quartel, as baterias do receptor e transmissor, com uma carga 
de manutenção; 
e) guardar o modelo e o rádio em local fresco, longe do sol e da poeira; e 
f) proteger o modelo e motor com capas adequadas, não só quando armazenados, 
mas também para o transporte. 
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8.5 MANUTENÇÃO PERIÓDICA 
 
De tempos em tempos, principalmente se o modelo executa muitos voos, ou se tiver de 
ficar inoperante por muitos meses, alguns cuidados deverão ser tomados, ou seja: 
a) remover todo o equipamento de rádio. Verificar o estado dos fios e tomadas. 
b) substituir as peças que apresentarem desgaste (alavancas de comando, rodas, 
conectores, dobradiças); 
c) substituir as tubulações de combustível; 
d) examinar o estado de fixação dos montantes dos servos e do motor. Reforçá-
los, se necessário; 
f) limpar completamente o interior da fuselagem; 
g) desmontar cuidadosamente o motor para eliminar os depósitos de verniz (resíduo 
do combustível) que se acumulam no cilindro, pistão e nas aletas externas do 
cabeçote; 
h) avaliar o desgaste das peças internas do motor. Substituí-las, se for o caso; 
i) remover e substituir a entelagem e a pintura, se o modelo estiver muito castigado; e 
j) reforçar a estrutura em locais que apresentem visíveis sinais de fadiga ou 
enfraquecimento. 
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CAPÍTULO IX  

SEGURANÇA 
 

 
 
 
 

9.1 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
NO ACIONAMENTO DO MOTOR 

 
9.1.1 Cresce de importância a atenção 
durante as etapas de acionamento do 
motor, por se tratar da preservação física do 
pessoal envolvido diretamente ou 
indiretamente na operação, conforme ver-se-
á a seguir. 
 

  
 

 

9.1 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

NO ACIONAMENTO DO MOTOR 

9.2  AMACIAMENTO DO MOTOR 

9.3 PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA 

EM VOO 

9.1.1.1 Acionamento do motor para decolagem: 
a) solicitar a auxiliares que segurem firmemente o alvo aéreo, conforme figura abaixo. 
 

 
Fig 45 – Acionamento do motor 

 
b) o auxiliar deverá estar com os calcanhares justapostos com a fuselagem, calçando 
com a retaguarda das pernas os estabilizadores horizontais. Ele deverá, ainda, 
estar com o respectivo Tx em mãos; 
c) o acionador deverá ligar o interruptor da bateria do Rx do aeromodelo/alvo aéreo. 
Só depois poderá solicitar o ligamento do Tx, tomando as devidas precauções para não 
haver radiotransmissores de mesma frequência sendo usados; 
d) preparar todo material necessário para o acionamento e deixá-lo junto ao corpo; 
e) certificar-se da não existência de pessoas muito próximas e na direção da rotação 
da hélice  (tanto à direita, quanto à esquerda), para  evitar possíveis incidentes com o 
desprendimento de pedaços de hélices ou pedras. Verificar, também, a perfeita posição 
do auxiliar; 
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f) buscar boa base, a perna mais próxima à hélice dará proteção às áreas internas
dos membros inferiores, uma das mãos irá segurar o alvo (onde der mais firmeza) e a 
outra o aquecedor de vela; 
g) conectar o aquecedor de vela com o movimento de meia volta e por sobre a hélice,
desfazendo o movimento da mesma forma; 
h) com a mesma mão, acionar o motor utilizando o starter e colocando de volta junto ao
corpo após o acionamento; 
i) repetir os movimentos da letra “g” para retirar o aquecedor de vela, e só então
retirar  a mão de apoio do alvo aéreo, de maneira cautelosa e para a lateral do corpo, 
sempre distante do giro da hélice; e 
j) guardar o material de acionamento, verificar a regulagem de alta e lenta do motor
pela retaguarda do alvo aéreo e só então liberar o auxiliar. 

9.1.1.2 Com aeromodelo de maior potência, deverão ser tomadas medidas para a 
maior firmeza, conforme a necessidade e as características do material, para não 
comprometer a segurança pessoal no acionamento. 

9.2 AMACIAMENTO DO MOTOR 

9.2.1 Executar o amaciamento com no máximo um auxiliar qualificado para este fim. 
9.2.2 Repetir o procedimento de segurança no acionamento do motor, mesmo que 
ele esteja devidamente preso à bancada. Neste caso, o corpo deverá estar com boa 
base, mas o mais afastado possível da hélice. 
9.2.3 Não ocupar e nem deixar ocupar as posições laterais da hélice durante o 
acionamento e o amaciamento, para evitar acidentes com o desprendimento de 
pedaços da hélice e pedras. 
9.2.4 Fixar corretamente o alvo aéreo ou o motor na bancada durante o 
amaciamento, atentando para a qualidade do material utilizado para prender o motor e 
da estrutura onde irá fixá-lo. 
9.2.5 Não deixar o local sem um responsável qualificado, para evitar acidentes com 
pessoas desavisadas ou ocorrer incidentes com a elevação da rotação do motor devido 
ao término do combustível. 
9.2.6 Sinalizar a área com cones, cavaletes, correntes ou objetos similares para 
prevenir o trânsito de pessoas próximo ao giro da hélice. 
9.2.7 Atentar no procedimento da regulagem da agulha durante o amaciamento, no 
que diz respeito à posição e apoio do corpo; mão fechada, utilizando somente o dedo 
indicador e polegar (quando possível, utilizar o extensor para agulha de regulagem - 
acessório). No caso da verificação da temperatura do cabeçote, fazê-lo com calma e 
pela retaguarda da hélice. 

9.3 PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA EM VOO 

9.3.1 Tão importante quanto os procedimentos de segurança no acionamento do 
motor, é o respeito às normas durante o taxiamento, pouso, decolagem e voo, para 
padronização dos processos referentes à segurança, principalmente, em instrução. O 
operador deverá estar atento aos itens que se seguem: 
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9.3.1.1 No taxiamento: 
a) após o acionamento do motor, não poderá haver ninguém no caminho do
taxiamento; 
b) antes de entrar na pista, deverá observar o tráfego aéreo e se colocar na linha
demarcada de segurança, nunca podendo estar junto à pista e nem à frente de outros 
operadores; 
c) a preferência da pista é sempre para quem vem para o pouso ou que esteja em
pane; 
d) antes de ingressar na pista, verificar a direção do vento e bradar alto e em bom tom
“Pista”, e esperar o retorno de “ok” (no caso de operadores em voo); e 
e) toda a assistência deverá estar à retaguarda dos operadores ou em local destinado
para esse fim, de maneira que não atrapalhe o voo solo ou de instrução. 

9.3.1.2 Na decolagem: 
a) deverá sempre ocorrer com a rampa de subida nivelada e de maneira suave com o
vento frontal. No caso de não haver vento, a decolagem deverá ser realizada também 
conforme a direção atual indicada pela biruta, devendo o operador permanecer 
atento à mudança repentina de sua direção, devendo, neste caso, cancelar sua 
decolagem e inverter sua posição; 
b) na ocorrência de ventos laterais ou de través, o operador deverá estar atento à
velocidade do vento, sabendo que esta condição influenciará na direção durante o 
processo de decolagem e um desequilíbrio (guinada) do nivelamento (proporcional 
à velocidade do vento x envergadura/área de asa) quando as rodas perderem contato 
com a pista, que deverá ser corrigido de imediato e de forma correta, para que o alvo 
aéreo não se choque com obstáculos na lateral da pista ou venha a ameaçar a 
assistência; 
c) não realizar a decolagem se:
1) a velocidade estiver comprometendo a segurança;
2) outros operadores não estiverem posicionados adequadamente;
3) não tiver visão de seu material ou de toda extensão da pista;
4) o vento não estiver apropriado; 
5) houver obstáculo na pista;
6) houver problemas mecânicos ou elétricos;
7) não tiver abastecido ou sem marcação do tempo;
8) houver alvo aéreo em pane; e
9) ouvir advertência de perigo;
d) deverá adotar, como medida de segurança em caso de pane na decolagem, o pouso
forçado à frente ou, se não for possível, realizá-lo em 90º para dentro da área do 
circuito de tráfego. Nunca tentar retornar para o pouso na pista ou arriscar a segurança 
de pessoas ou bens materiais com manobras para salvar o material. 

9.3.1.3 No voo propriamente dito: 
a) No caso de mais de um material em voo, deverá ser respeitado o circuito de tráfego
devendo ser no sentido da decolagem e com o voo sempre nivelado conforme as 
ilustrações abaixo: 
1) C.+ircuito de tráfego em “zero”:
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Perna do vento 

Perna de través 

 

Perna base 

Perna contra 
o vento

Perna final 
Tx

Direção do vento 

Fig 46 – Tráfego em zero 

2) circuito de tráfego em “oito”: no caso d e  s e r  necessário fazer mudança no
tráfego, deverá ser avisado ao outro operador em voo, e esperar o melhor momento 
para fazê-lo, evitando esta manobra quando outro operador estiver em procedimento 
de pouso. 

Fig 47 – Tráfego em oito 
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b) a velocidade de voo deverá ser de maneira serena, conforme a necessidade da
manobra e do vento, evitando, assim, voar em alta rotação, a fim de evitar desgaste 
prematuro ou quebra do material, podendo acarretar acidentes; 
c) evitar sempre voar sobre instalações, animais ou residências;
d) não voar por trás de obstáculos como árvores, postes ou fiações elétricas, para não
correr o risco de sofrer interferência ou perda de comando; 
e) atentar sempre ao tempo de voo, para não ocorrer pane seca; e
f) não realizar manobras arrojadas sem autorização do responsável pelo local de voo
ou se não for o objetivo da instrução/exercício. Se autorizado, fazê-lo sempre com 
segurança, sem prejudicar o voo dos outros operadores. 

9.3.1.4 No pouso: 
a) deverá sempre ocorrer com a rampa de descida (perna final) nivelada e de
maneira suave e controlada, com o vento sempre frontal. No caso de não haver vento, 
o pouso deverá ser realizado também conforme a direção atual indicada pela biruta,
devendo o operador permanecer atento à mudança repentina de sua direção, 
devendo, neste caso, cancelar seu pouso e inverter sua posição; 
b) na ocorrência de ventos laterais ou de través, o operador deverá estar atento à
velocidade do vento, sabendo que esta condição poderá influenciar seu pouso, 
principalmente, próximo à pista. Deverá manter controle do alvo aéreo em solo até 
sua total parada, para que não ocorra choque com obstáculos na lateral da pista ou 
ameace a assistência; 
c) o operador deverá avisar sua intenção de pouso bradando “pista”, para, assim, 
iniciá- lo; e 
d) não realizar o pouso se:
1) outros operadores não estiverem posicionados adequadamente;
2) não tiver visão de toda a extensão da pista;
3) o vento não estiver apropriado; 
4) houver obstáculos na pista;
5) não avisar sua intenção (brado);
6) houver outros alvos aéreos realizando o pouso ou em pane;
7) estiver fora do circuito de tráfego; e
8) ouvir advertência de perigo.

9-5 



INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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CAPÍTULO X 
CONJUNTO RADIOTRANSMISSOR E RECEPTOR 

10.1 RADIOTRANSMISSOR (Tx) 

10.1.1 Primeiro surgiram os rádios AM, mais tarde 
FM, depois PCM, considerados os “top” de linha em 
matéria de confiabilidade, devido à codificação 
digital do sinal e da ausência de interferência 
provocada por ruídos. 

10.1 RADIOTRANSMISSOR (Tx) 

10.2 RECEPTOR (Rx) 

10.3 SERVOS 

10.4 PRECAUÇÕES 

10.1.2 Uma nova tecnologia em radiocontrole foi colocada à disposição dos 
modelistas no mundo todo, os rádios de 2.4GHz. Esses rádios utilizam um sistema 
de modulação diferente, o DSM (Digital Spectrum Modulation). Este sistema, 
baseado na tecnologia “Spread Spectrum”, tem por base a utilização constante das 
frequências alocadas na faixa dos 2.4 GHz. 

Fig 48 – Radiotransmissor 2.4 GHz 

10.1.3 Essa tecnologia permite que o equipamento identifique as frequências dos 
outros equipamentos na pista e se posicione em uma frequência livre e com uma 
distância segura, para não haver interferência de outro equipamento 2,4 GHz. 
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10.1.4 ANTENA DO TRANSMISSOR 

10.1.4.1 A antena do rádio é ajustável. Por isso, sempre deve-se ajustá-la, de 
modo que ela nunca aponte para o modelo em voo, pois gera uma condição de sinal 
fraco para o receptor. 

10.1.4.2 Deve-se manter a antena perpendicular ao transmissor, para gerar uma melhor 
condição de radiofrequência para o receptor. Claro que isso depende de como é 
segurado o transmissor, mas, na maioria dos casos, deve-se ajustar a antena de 
modo que fique perpendicular ao rádio (não apontando para o modelo). 

10.1.4.3 Nunca segurar a antena quando estiver voando com o aeromodelo, pois isso 
degradará a qualidade de transmissão de radiofrequência. 

10.1.5 RECURSOS BÁSICOS DO RADIOTRANSMISSOR 

Estas funções ajudam a configurar o aeromodelo de acordo com as especificações do 
fabricante, e a deixar o controle mais dócil ou mais atuante, de acordo com cada 
situação de voo. 

a. EPA (End Point Adjustment)
É o ajuste de fim de curso. Apesar de não ser obrigatória, esta função ajuda a 
configurar o modelo de acordo com as especificações do fabricante. Normalmente, 
os manuais do modelo indicam quanto de deflexão deve haver para cada lado do 
movimento das superfícies de comando. Após alterar mecanicamente a lincagem para 
uma deflexão próxima da ideal com a função de “endpoint”, é possível ajustar para 
seguir à risca a orientação do fabricante do modelo. 

b. Subtrim
É a centralização de servos. Em algumas situações, a posição central do servo não 
deixa o comando precisamente centralizado. Nestes casos, a função subtrim permite 
ajustar ligeiramente o centro de comando do servo. Os botões de ajustes trim poderiam 
fazer essa função, porém é interessante que se use os botões de trim somente para 
ajustes em voo. 

c. Dual Rate
1) Muitos modelos precisam de diferentes atuações de comandos em diferentes fases
do voo. Por exemplo, jatos ou modelos muito rápidos durante a decolagem e o pouso 
precisam de mais comandos, mas em voo de velocidade precisam ter pouco comando, 
para não forçar demasiadamente a estrutura, nem correr o risco do piloto perder o 
controle com atuações excessivas dos comandos. 
2) Outros tipos de modelos podem precisar de configurações mais “mansas” para
voos tranquilos, ou mais “bravas” para acrobacias. Para isto, existe a função de dual 
rate (duplo nível de comando), que ao acionar uma chave permite obter deflexão total 
ou reduzida em algumas superfícies de controle como, aileron, profundor e leme. 
Normalmente, no rate “alto” deixa-se 100% de atuação dos comandos, enquanto no 
rate “baixo” reduz-se esta atuação para 50% a 70%, dependendo do modelo. 



EB60-ME-23.402 

10-3 

d. Exponencial
1) O exponencial também tem a função de suavizar os comandos, como o dual rate,
mas o faz de uma forma diferente. 
2) Os comandos de um sistema de radiocontrole para aeromodelismo geralmente atuam
de forma linear, isto é, 10% de atuação em uma alavanca se traduzem em 10% de 
atuação no servo. Apesar de ser útil na maioria dos casos, há modelos em que se 
precisa de suavidade no centro do comando (por exemplo, para voar modelos 
acrobáticos 3D ou alguns tipos de planadores), ao mesmo tempo em que se deseja 
obter curso máximo dos comandos ao mover a alavanca de comando até o extremo. 
Usando esta função, a atuação dos servos associados a um canal passa a ser 
exponencial. 
3) Desta forma, pode-se configurar para que as alavancas de comando atuem mais
suavemente na região central, permitindo correções suaves, enquanto ainda 
mantêm deflexão máxima nos extremos, permitindo manobras rápidas quando preciso. 
4) Ao aplicar esta configuração em um modelo, deve-se testar o comando antes de
voar, ou conferir  o manual, pois alguns fabricantes consideram que comandos mais 
próximos ao centro são valores positivos de exponencial (digamos, 30%), enquanto 
outros consideram negativo (-30%, neste exemplo). 

e. Throttle-cut
Usada por quem voa modelos à combustão, esta função permite que se desligue o 
motor ao acionar uma chave, sem ter que utilizar o trim do acelerador para isto, o que 
desajustaria a marcha lenta. 

f. Mixagens

Apesar de não ser necessário na maioria dos modelos, é útil que o rádio tenha a 
opção de fazer mixagens de sinais dos servos. As mais comuns são as de elevon (para 
uso em aviões sem cauda, como caças Mirage, asas voadoras e aeromodelo Eclipse) e 
cauda em V (para alguns tipos de planadores e aviões experimentais). 

1) Elevon (elevator + aileron)
Normalmente usadas em asas voadoras sem cauda (Aeromodelo Eclipse). Ao 
cabrar, ambas as superfícies de comando sobem; ao picar, as duas descem, como em 
um profundor. Ao dar comando para o alvo aéreo fazer curvas, ambas se movem em 
direções opostas, como em um aileron. 

2) Flaperon (flap + aileron)
Utiliza-se com ailerons strip, que vão da raiz até a ponta das asas. Neste caso, ao 
acionar flap, ambos os ailerons descem, modificando o perfil da asa, mas continuam 
podendo se deslocar de forma independente para fazer a função de aileron. 

10.2 RECEPTOR (Rx) 

10.2.1 O receptor pode ser definido como o "cérebro" de um aeromodelo. Ele é o 
responsável em receber os sinais do transmissor e comandar os respectivos canais 
acionando os servos(dispositivo eletrônico-mecânico) que farão com que as partes 
móveis do aeromodelo tenham movimento. Atualmente, as tecnologias utilizadas são 
a recepção da modulação em FM e 2,4 GHz. 
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10.2.2 Os receptores já vêm de fábrica com os seus canais definidos como, por 
exemplo: 
a) canal 1 – aileron; 
b) canal 2 – profundor; 
c) canal 3 – acelerador;e 
d) canal 4 – leme e bequilha. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 49 – Receptor 2.4 GHz 

 

10.2.3 INSTALAÇÃO DA ANTENA DO RECEPTOR 
 
10.2.3.1 Os receptores 2.4 GHz geralmente possuem duas antenas. Estas antenas 
diminuem a chance de erros de recepção. 
 
10.2.3.2 Como o comprimento de onda em 2.4 GHz é mais curto que as 
frequências convencionais de 27 MHz e 72 MHz, ele é mais suscetível a perda de sinal, 
o que resulta em erros de recepção. Para evitar este fenômeno, se adotou um sistema 
diverso de antena. 
 
10.2.3.3 Para obter o melhor resultado neste sistema, as instruções abaixo deverão 
ser seguidas: 
a) as duas antenas devem ficar esticadas (retas). Caso contrário, irá reduzir o seu 
alcance; 
b) as duas antenas devem ser instaladas em um ângulo de 90 graus uma da outra, 
porém, esta não é uma situação crítica. O mais importante é manter as antenas 
afastadas uma da outra (Fig 50); 
c) modelos maiores podem ter grandes objetos de metal que podem atenuar o sinal de 
radiofrequência. Neste caso, as antenas devem ser colocadas nos dois lados do modelo, 
obtendo um melhor sinal de radiofrequência em qualquer altitude; 
d) as antenas devem ser instaladas a uma distância de, no mínimo 1,5 cm, longe de 
materiais condutivos, como metal e carbono; 
e) não se deve dobrar a parte coaxial das antenas com um raio muito pequeno; 
f) deve-se manter as antenas longe de controladores de velocidade (speedcontrols), 
motores e outras possíveis fontes de ruídos; e 
g) o receptor deve ser embrulhado com uma esponja ou deve ser colocado com 
material  flutuante para proteger de vibração. 
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10.3 SERVOS 
Figura 50 – Instalação da antena 

 

10.3.1 Os servos são os dispositivos eletrônicos que irão dar movimento aos comandos 
do aeromodelo. 
 

 

Figura 51 - Servos 
 
10.3.2. Existem servos analógicos e digitais, porém, eles são praticamente iguais 
fisicamente, a diferença é que os servos digitais têm um microprocessador que analisa 
os sinais recebidos do receptor e controla o motor. 
 
10.3.3 Os servos digitais oferecem a possibilidade de se configurar os parâmetros 
de sentido de rotação, posição neutra, posição final e velocidade, além de serem 
mais precisos. 
 
10.4 PRECAUÇÕES 
a) Deve-se ter uma atenção especial ao ligar o transmissor, verificando os comandos do 
modelo, se estão na direção correta e funcionando perfeitamente. 
b) Caso tenha algum regulamento no clube (pista) onde irá realizar o voo, siga-o, para 
que tenha um voo seguro. 
c) 2.4 GHz é muito diferente das frequências que eram usadas antigamente, 
devendo-se manter o modelo à vista todo o tempo. Grandes objetos podem bloquear 
o sinal de radiofrequência. Deve-se ter em mente que objetos como cercas, fios 
elétricos e aglomerados de fios e arames podem causar perda de sinal. 
d) Nunca se deve segurar a antena do transmissor quando estiver voando, pois 
isto degradará o sinal de radiofrequência e causará a perda de controle. 
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e) Sempre deve-se ligar o transmissor primeiro e, depois, o receptor. Para desligar, 
sempre deve-se desligar o receptor primeiro e, depois, o transmissor. O objetivo é 
nunca deixar o receptor ligado sozinho, caso contrário, os servos ou a superfície de 
controle podem ser danificados, ou o motor pode acelerar inesperadamente, podendo 
causar um grave acidente. 
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ANEXO  

GLOSSÁRIO 

Aerofólio - No aeromodelismo, nome genérico das estruturas cuja forma permite, 
quando em movimento relativo ao ar, gerar força de sustentação ou de empuxo (por 
exemplo, são aerofólios a asa e a pá de uma hélice); no automodelismo, peça 
colocada atrás e/ou na frente do carro para melhorar sua aerodinâmica. 

Afogado - Diz-se de um motor à explosão quando a mistura de combustível se 
encontra demasiadamente rica. 

Agulha de alta rotação - Em um carburador, válvula por meio da qual se regula a 
entrada de combustível e sua proporção ideal para um regime de marcha lenta firme e 
retomada segura da aceleração. (Há carburadores que se utilizam de uma válvula para 
a regulagem da entrada de ar em vez do combustível em regime de marcha lenta; 
Carburador de Sangria de ar). 

Aileron - Do francês, aileron (ponta de asa de uma ave; barbatana de peixe); em 
um aeromodelo, superfície móvel no bordo de fuga da asa com a finalidade de 
controlar o movimento de rolagem ouroll (rolling). 

Amaciamento - Período no qual um motor à explosão novo deve funcionar em regime 
de esforço médio e lubrificação generosa para que suas peças internas se 
autoajustem às microdeformações causadas pelo aquecimento. (Todos os motores à 
explosão, sem exceção, devem passar por um período de amaciamento antes de se 
exigir deles o máximo rendimento). 

Amplitude - Em uma onda eletromagnética, grandeza variável com o tempo que 
representa, a cada instante, a quantidade de energia transportada pela onda. 

Aproximação - Etapa final do procedimento de aterrissagem. 

Arfagem - No aeromodelismo, movimento de levantar e abaixar o nariz do avião, 
comandado pelo profundor (picarcabrar). 

Arrasto - No aeromodelismo, força oposta à força de tração. (O arrasto é o 
equivalente aerodinâmico da força de atrito). 

Arremeter - Interromper um procedimento de pouso quando a aeronave já se encontra 
na reta final. 

Asa - Em um aeromodelo, uma das principais estruturas encarregadas de gerar força 
de sustentação ou empuxo. 

Asa Alta- Avião monoplano cuja asa se posiciona acima da fuselagem. 

Asa Baixa- Avião monoplano cuja asa se posiciona abaixo da fuselagem. 
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Asa Média- Avião monoplano cuja asa se posiciona entre a superfície inferior e a 
superfície superior da fuselagem. 
 
Aterrissagem - Procedimento de condução suave de uma aeronave de volta para o 
solo e sob o comando de seu piloto 
 
Balsa (Madeira) - Madeira clara extraída do tronco da ochromapyramidale, árvore 
da família das bombonáceas que ocorre em florestas tropicais úmidas. (A exploração 
indiscriminada na Amazônia brasileira fez surgir em diversos países plantações 
extensivas dessa árvore. Os principais produtores no mundo são o Equador, a 
Costa Rica e a Tailândia. Submetida a tratamento de secagem, a madeira balsa 
apresenta baixa densidade – inferior à da cortiça, razoável resistência à tração, é 
bastante flexível no sentido perpendicular ao das suas fibras e é facilmente 
desbastável. A balsa tem sido ao longo de décadas a principal matéria-prima do 
aeromodelismo. O advento de novos materiais compostos sintéticos tem ocupado 
seu lugar em modelos ARF ou  RTF). 
 
Bancada 1 - Mesa com tampo reforçado para o trabalho de construção e reparos 
de modelos em uma oficina. 
 
Bancada 2 - Suporte removível no qual se pode fixar um motor para a realização de 
testes ou do amaciamento. 
 
Bandeja de Servos - Suporte onde são fixados os servos a bordo de um aeromodelo. 
 
BatteryAlarm - Do Inglês, alarme de bateria; sinal sonoro ou luminoso que indica 
o esgotamento quase total da carga de um pack de baterias. 
 
Biela - Em um motor à explosão, peça que une o pistão ao virabrequim e 
permite transformar o movimento de vaivém em movimento circular. 
 
Biplano.–. - Avião com duas asas. 
 
Biruta - Uma espécie de saco de fundo aberto, geralmente de tecido, fixado no alto de 
um mastro ou torre, de modo a poder girar na horizontal ao sabor do vento e, assim, 
indicar sua direção. 
 
Blade - Do Inglês, pá de hélice. 
 
Bloco - Em um motor à explosão, peça geralmente de alumínio fundido onde se 
encontram o virabrequim, o(s) cilindro(s), a(s) camisa(s) e o(s) pistão(ões). O bloco pode 
ser composto por uma única peça ou ser dividido em duas: o cárter e o cilindro, e o 
suporte frontal do virabrequim. 
 
Bordo de Ataque - Bordo anterior de uma asa ou aerofólio. 
 
Braço de Servo - Em um servo, alavanca que aciona o controle sob a 
responsabilidade desse servo (Braço com ressalto, Braço em “T”, Roda de Servo, 
Braço em “X”, Braço de 6 pontas, Braço ajustável). 
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Cabeçote - Em um motor à explosão, a peça ou o dispositivo que sela a câmara 
de combustão. Nos motores 2T , o cabeçote é dotado de aletas para a dissipação do 
calor e nele é fixada a vela; nos motores 4T, no cabeçote também são montadas 
válvulas e os balancins. 
 
Cabrar - Colocar uma aeronave em trajetória ascendente; subir; arfagem. 
 
Calço Hidráulico - Em um motor à explosão, fenômeno ocasionado pelo excesso 
de combustível no estado líquido no interior da câmara de combustão, de modo que o 
pistão fique impedido de percorrer seu curso completo. O calço hidráulico ocorre, 
sobretudo, ao se dar a partida com a mistura demasiadamente rica e pode 
danificar a biela; motor afogado. 
 
Camisa - Em um motor à explosão, o cilindro oco dentro do qual se movimenta o 
pistão (em certos motores, a camisa é parte integrante, não removível, do bloco; 
nestes casos, é chamada simplesmente de cilindro). 
 
Canopy - Do Inglês, capota; cobertura de material transparente sobre o cockpit; 
impropriamente, para-brisa. 
 
Carburação - Em um motor à explosão, regulagem ou proporção de ar e combustível 
no carburador. 
 
Carburador - Em um motor à explosão, dispositivo no qual se faz mistura do ar e 
do combustível, bem como a regulagem da proporção entre esses dois componentes. 
 
Carenagem - O recobrimento que dá a forma externa de uma fuselagem de avião ou 
casco de barco. 
 
Cárter - Em um motor à explosão para modelismo, o compartimento onde se aloja a 
porção posterior do virabrequim e onde se concentra a mistura combustível antes de ela 
ser dirigida para a câmara de combustão. 
 
Centro de Empuxo - Nos aeromodelos, ponto em que atua a força de empuxo 
(sustentação) resultante da soma de todas as forças de empuxo geradas nas 
diversas seções de uma asa e demais superfícies de sustentação. 
 
Centro de Gravidade(CG) - Ponto de um modelo em que ele se mantém equilibrado, 
ou seja, não pende para nenhum lado ou se mantém estável numa posição. 
Teoricamente, o CG pode ser entendido como o ponto onde se concentraria toda a 
massa do modelo. 
 
CheckList - Do Inglês, checagem; o ato de conferir o conjunto de itens a serem 
verificados quanto ao bom estado de conservação e funcionamento de peças, partes 
ou dispositivos essenciais para a segurança do voo, bem como o conjunto de 
providências formais a serem obrigatoriamente adotadas antes da decolagem com esse 
mesmo objetivo. 
 
Cilindrada - Volume da câmara de combustão de um motor à explosão com o pistão 
na posição de ponto morto inferior. 
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Cilindro - Em um motor à explosão, peça onde se movimenta o pistão ou onde se 
encaixa a camisa dentro da qual se movimenta o pistão. 
 
Compensado - Chapa de madeira composta por diversas camadas coladas e 
superpostas, cada qual com a fibra na perpendicular em relação à fibra de sua vizinha. 
 
Corda - Em uma asa ou aerofólio, o comprimento de uma seção transversal 
medido paralelamente ao movimento em relação ao ar, ou seja, do bordo de ataque 
ao bordo de fuga. 
 
Decolagem - Procedimento de condução de uma aeronave de modo que ela levante 
voo a partir do solo. 
 
Deriva - Superfície fixa vertical na cauda de um aeromodelo na qual se localiza o leme 
de direção. 
 
Diedro - Nos aeromodelos, o ângulo formado por dois painéis ou dois setores de uma 
asa. 
 
Dois Tempos (2T) - Diz-se dos motores à explosão de ciclo de dois tempos. 
 
Empenagem - Conjunto formado pelas superfícies fixas (vertical, horizontal ou em 
forma de “V” ou “T”) e móveis da cauda de um aeromodelo. 
 
Empuxo - Nos aeromodelos, a força de sustentação. 
 
Entelagem - Nos aeromodelos, revestimento de papel, tecido ou plástico 
termorretrátil aplicado sobre as estruturas vazadas e que lhes dá a forma final. 
 
Epóxi (Cola) - Adesivo para múltiplas aplicações, de grande resistência, composto por 
duas resinas à base de éteres cíclicos (molécula “fechada”; um extremo se liga 
no outro), comercializadas em frascos separados (“adesivo” e “endurecedor”), cuja 
cura ocorre após a mistura das resinas adesiva e endurecedora por meio de uma 
reação química entre elas. As colas epóxi têm vasta aplicação no modelismo, 
sobretudo na junção de partes estruturais que serão submetidas a grande esforço. 
Por exemplo, nos aeromodelos, a parede de fogo, a junção de dois painéis da asa 
ou a junção do grupo de cauda na fuselagem. 
 
Estabilizador - Superfície fixa horizontal ou vertical geralmente na cauda dos 
aeromodelos. No estabilizador horizontal se localiza o profundor; no estabilizador 
vertical, ou deriva, se localiza o leme de direção. Os aviões ditos canard têm 
estabilizador à frente da asa. 
 
Estol - Aportuguesamento do Inglês stall; diminuição ou perda de sustentação. O 
estol ocorre quando a velocidade em relação ao ar atinge um limite – velocidade de estol 
– abaixo do qual não é gerada sustentação suficiente para manter o voo e o avião 
perde altitude abruptamente. 
 
Extradorso - A superfície superior de uma asa; em oposição ao intradorso. 
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Ferrinho - Ferramenta elétrica (semelhante a um ferro de passar roupa) usada no 
aeromodelismo para a aplicação de revestimento de plástico termoadesivo e 
termorretrátil. 
 
Figura de Acrobacia - No aeromodelismo, manobra acrobática executada com 
precisão, não aleatória, e possível de ser reproduzida com o devido treinamento e com 
equipamento compatível com sua complexidade. 
 
Fire Wall - Do inglês, parede de fogo. 
 
Flap - Superfície móvel no bordo de fuga de um aeromodelo a que, uma vez defletida 
para baixo, muda a geometria do aerofólio da asa com a finalidade de aumentar a 
sustentação em baixa velocidade (ou, o que significa o mesmo, diminuir a velocidade 
de estol). 
 
FM - Abreviatura. de frequência modulada. Modulação por frequência. 
 
Fuga (Bordo De) - Bordo posterior de uma asa ou aerofólio. 
 
Fuselagem - Em um aeromodelo, estrutura na qual se juntam a asa e a empenagem; 
corpo do avião. 
 
Glow (MOTOR) - No modelismo, motor à explosão dotado de vela incandescente. 
 
GlowPlug- vela incandescente. 
 
Glow Starter- Aquecedor de vela incandescente. Na gíria, tão somente ni-start. 
 
Guinada - Em um aeromodelo, movimento de giro em torno do eixo vertical, acionado 
pelo leme de direção; curvayaw ou yawing. 
 
Interferência - Nos sistemas de radiocontrole, perturbação na recepção dos sinais 
de comando causada por fenômenos eletromagnéticos naturais (por exemplo, raios) 
ou por sinais emitidos por um transmissor de mesma frequência daquele que controla o 
modelo. 
 
Intradorso - A superfície inferior de uma asa; em oposição ao extradorso. 
 
Kit - Conjunto de peças e materiais necessários para a contrução de um modelo, 
geralmente vendido acondicionado em uma única embalagem. 
 
Leme - Em um avião, a superfície móvel na empenagem ou deriva vertical com a 
finalidade de controlar o movimento de guinada ou yawing. 
 
Leme de Profundidade - Profundor. 
 
Limitador de Curso - ATL e ATV. 
 
Lincagem - O conjunto composto pelos dois pushrods, links, horns e qualquer 
outro dispositivo relacionado com os mecanismos de controle. 
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Link - Do inglês, ligar ou ligação; dispositivo que une uma haste de comando 
(pushrod) a um braço de servo ou de superfície de controle. 
 
Longarina - Trave longitudinal em uma estrutura de asa, fuselagem ou casco de barco. 
 
Metanol - Álcool geralmente produzido a partir da destilação de madeira (fórmula 
química CH3-OH), ingrediente principal, em volume, dos combustíveis usados no motor 
glow. 
 
Montante - Estrutura onde é fixado o motor de um modelo. 
 
Mufla - Aportuguesamento do Inglês – muffler, silenciador. 
 
Nervura - Em uma asa ou em um aerofólio, elemento da estrutura colocado na 
perpendicular em relação à envergadura (corda) e que define o perfil aerodinâmico da 
asa ou aerofólio. 
 
Pá - Um dos aerofólios que compõem uma hélice ou uma asa giratória. 
 
Pack de Baterias - Do inglês, conjunto ou “pacote” de células eletrolíticas, 
recarregáveis ou descartáveis, que fornece energia elétrica em corrente contínua para 
um sistema de RC. Por comodidade, abreviado, pack. 
 
Painel de Asa - Qualquer uma das seções ou partes que se juntam para formar uma 
asa.  
 
Pairado (Voo)- Voo em que um pássaro ou aeronave permanece no ar sem sair do 
lugar.  
 
Parede de Fogo - Nos aeromodelos, a estrutura reforçada onde é fixado o montante 
do motor. A expressão tem duplo sentido: 1- Nos aviões de combate, por servir 
como blindagem contra projéteis disparados pelo inimigo; 2- De modo geral, por servir 
de barreira para conter a propagação de incêndio gerado no motor. 
 
Pescador - Tubo flexível que conduz o combustível do tanque para o carburador; o 
peso colocado na extremidade desse tubo serve para assegurar a captação do 
combustível qualquer que seja a posição do tanque. 
 
Picar - Colocar uma aeronave em trajetória descendente – descer. 
 
Pistão - Em um motor à explosão, peça cilíndrica que, sob a ação da combustão, 
se movimenta em vaivém e é conectada pela biela ao virabrequim. 
 
Planar - Voar sem o auxílio de motor; voo planado. 
 
Planta - Conjunto dos desenhos com todas as indicações a respeito das dimensões e 
das formas de cada uma das peças e/ou partes que compõem um modelo; plano; 
projeto. 
 
Pobre (Mistura)- Diz-se de uma mistura combustível na qual a proporção de 
carburante em relação ao ar é menor do que uma proporção considerada ideal; o oposto 
de mistura rica. 
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Polaina - Nos aeromodelos com trem de aterrissagem fixo, proteção que envolve 
parcialmente as rodas com o objetivo de diminuir o arrasto. 
 
Profundor - Nos aeromodelos, superfície móvel no estabilizador horizontal com a 
finalidade de controlar o movimento de arfagem (picar e cabrar). 
 
Radiocontrole - O sistema eletrônico e os dispositivos eletromecânicos por meio dos 
quais é possível controlar o voo ou o movimento de um modelo. 
 
Raiz - Setor em que se dá a junção de um painel de asa com a fuselagem. 
 
Receptor - Em um sistema de RC, o aparelho instalado a bordo do modelo 
encarregado de captar e decodificar os sinais de comando emitidos pelo transmissor. 
 
Reta Final - Em um procedimento de aterrissagem, trajetória retilínea descendente 
seguida por uma aeronave até tocar o solo. 
 
Reversão de Servo - Chave ou função que permite inverter o sentido de movimento de 
um braço de servo (útil para otimizar o uso do espaço a bordo do modelo, pois oferece 
mais de uma opção para o posicionamento do servo). 
 
Rica (Mistura)- Diz-se de uma mistura combustível na qual a proporção de carburante 
em relação ao ar é maior do que a proporção considerada ideal; o oposto de mistura 
pobre. 
 
Rolagem - Movimento de giro de uma aeronave em torno de seu eixo longitudinal. 
 
Servo - Dispositivo eletromecânico instalado a bordo de um modelo com a tarefa de 
acionar as funções de dirigibilidade, aceleração, frenagem ou qualquer dispositivo 
que demande força mecânica. 
 
Silenciador - Dispositivo acoplado em um motor à explosão com a finalidade de 
diminuir o ruído produzido pelo escape dos gases da combustão. 
 
Silicone - Nome genérico dos polímeros. (Apresentam-se sob a forma de líquidos, 
pastas ou resinas elásticas. Os tubos flexíveis de silicone são os mais 
apropriados para os sistemas de alimentação de motores glow, pois resistem à ação 
corrosiva do metanol e, por não absorver água, são imunes à oxidação). 
 
Spinner - Do inglês, carenagem do cubo da hélice; cone da hélice. 
 
Spoiler - Superfície móvel no bordo de fuga ou no extradorso de uma asa com a 
finalidade de servir como freio aerodinâmico (uma vez acionado, o spoiler oferece 
resistência ao avanço ou, o que significa o mesmo, aumenta o arrasto). 
 
Starter - Do inglês, motor de arranque elétrico. 
 
Subtrim - Nos sistemas computadorizados de RC, função que permite escolher e 
gravar na memória do transmissor qual deve ser a posição que corresponde ao ponto 
neutro de um braço de servo (esse braço pode, assim, ter diferentes ângulos de 
deflexão máxima à esquerda e à direita). 
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Sustentação - Força vertical resultante do movimento de um corpo em um meio 
fluido, particularmente o ar. Nos aviões, a sustentação é uma consequência da 
diferença entre as velocidades relativas do ar que flui abaixo e acima da asa. Dessa 
diferença de velocidade decorre uma diferença de pressão – maior em baixo do que em 
cima da asa – que “empurra” a asa para cima. 
 
Taxiar - Condução de uma aeronave no solo, por seus próprios meios, sob o comando 
de seu piloto, do pátio de estacionamento para a pista e/ou vice-versa. 
 
Trainer - Do inglês, treinador; modelo destinado ao aprendizado da pilotagem. 
 
Trainer (Cabo) - No aeromodelismo, cabo elétrico que une dois transmissores de RC 
de modo a formar um comando duplo. (O transmissor principal fica com o instrutor 
enquanto o outro, chamado “escravo”, fica com o aluno. Uma chave no transmissor 
principal permite que o aluno pilote a partir do “escravo”. Em caso de emergência, o 
instrutor solta a chave e reassume o comando do aeromodelo. O uso de cabo trainer é 
essencial para a segurança do voo durante a fase de aprendizagem). 
 
Transmissor - Em um sistema de RC, o aparelho encarregado de emitir os sinais 
codificados de comando. 
 
Trava-Rosca - Produto químico ou dispositivo que se usa para evitar que uma porca 
ou parafuso se solte em razão das vibrações às quais se submete um modelo em 
funcionamento. 
 
Trem Convencional - Nos aeromodelos, trem de aterrissagem dotado de apenas 
duas rodas principais, geralmente sob a asa e um pouco à frente do Centro de 
Gravidade. 
 
Trem de Aterrissagem- Nos aeromodelos, conjunto dos sistemas mecânicos (fixos 
ou retráteis) que suportam as rodas ou os esquis ou os flutuadores do modelo. 
 
Trimagem - O ato de fazer o ajuste fino com o dispositivo trimer. 
 
Trimmer - Do inglês, calibrador para o ajuste fino de um dos comandos em um 
sistema de RC. 
 

VCC - Voo Circular Controlado (modalidade do aeromodelismo em que o controle do 
modelo se dá por meio de cabos presos a um manche ou manete seguro pela mão do 
piloto). 
. 
 
Vela Incandescente- Nos motores à explosão, dispositivo geralmente fixado no 
cabeçote e dotado de um filamento helicoidal de liga de platina e irídio ou platina e 
ródio (A platina é um elemento catalisador da combustão. O aquecimento do 
filamento é importante para liberar os átomos de platina da superfície do filamento e, 
assim, facilitar a combustão. As ligas de platina e ródio são mais eficazes do que as de 
platina e irídio). 
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Virabrequim - Em um motor à explosão, eixo dotado de um disco (ou cotovelo), no 
qual se fixa um pino fora do centro, de tal modo que ele é capaz de transformar o 
movimento de vaivém do pistão em movimento circular; eixo - manivela. 
 

Voo Livre- Modalidade do aeromodelismo em que o modelista deve voar sem qualquer 
tipo de controle à distância por parte do seu construtor/piloto. 



INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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