
SEGURANÇA NAS 
OPERAÇÕES



POUSO

 Passagem lateral a 500 ft sobre a pista observar; 
piso, fios, obstáculos laterais, animais, pista 
encharcada (fazer primeiro pouso curto e 
prosseguir taxiando).

 Pousar sempre de forma a aproximar taxiando com 
a cauda baixa nos últimos 300 mts para pátio de 
reabastecimento.

 Pouso carregado somente com carga inferior a 500 
lts (caso esteja com mais de 500 lts aplique na 
área ou alije em área apropriada)

 Caso esteja deslizando ou sem frenagem tente 
zona de parada lateral e corte motor.



PARAMETROS IDEAL DE PISTA:



DECOLAGENS:

 Divida a pista em 3 terços, considere carga de 1 lt para 
cada metro de pista com piso bom.(600 mts=600 lts).

 Checar fluxo combustível no inicio da decolagem (34gl 
a 38gl) caso não esteja aborte.

 Marque posição levantamento de cauda.

 Iniciar a rolagem um pouco antes dos últimos 300 mts
de pista. (tempo de reação para alijar 3 segundos), se 
possível em pista curta marcar com bandeira ponto em 
que não devera ultrapassar sem alijar.

 Alije sem constrangimento carga total ou se possível 
apenas o necessário para prosseguir decolagem 
segura.



APLICAÇÃO:

 Quando possível plotar áreas no dgps antes de 
iniciar aplicação. (Google herth, trakmaker, gps)

 Vistoriar cabeceiras quanto a obstáculos, e o 
primeiro box de aplicação.

 Saída do tiro com obstáculo à frente puxar com uso 
de flap em três movimentos.

 Entrada de tiro com obstáculo alto na cabeceira 
mergulho com cautela devida a inércia da aeronave 
carrega que afundara na recuperação.

 Em caso de saltar um obstáculo durante o tiro, 
baixar o nariz vagarosamente, pode haver outro 
obstáculo à frente fora da linha de visão do piloto.



 Em áreas de terrenos adversos evite voo em horário 
com correntes convectivas.

 Caso exista rede elétrica na área verifique se possível 
passar por baixo, observar: (obstáculo sob a rede, curva 
de nível sob a rede, tirante laterais nos postes, posição 
do sol em relação ao tiro, dilatação da rede no período 
quente (baixa ate 3 mts) caso contrario faça a área com 
a rede paralela a aplicação ou pule e arremate no final, 
atenção redobrada nos arremates com fios nos vórtices 
da área.

 Caso estoure mangueiras do sistema de aplicação 
fechar by-pass imediatamente, caso não elimine o 
vazamento permaneça na área voando sobre a mesma 
até secar o hopper.

 Na aplicação e no translado para área não manusear o 
DGPS ou qualquer outra coisa que tire a atenção.

 Não comandar pedal descoordenadamente com 
velocidades baixas para evitar sombra na cauda (falta 
de vento relativo na cauda) estol de cauda.



TRANSLADOS:

 Verifique rota e cheque as coordenadas no Google 
herth, leve mapa com rota traçada, leve 
coordenadas alternativas.

 Pousar para reabastecer 45 minutos antes do 
termino da autonomia (2;20).

 Jamais voe sobre nevoeiros com visibilidade 
vertical menor que 50%, voe sempre por baixo em 
altitude segura.

 Não guardar sobre hipótese alguma.



 Caso guardar inadvertidamente; manter proa sem 
movimentos bruscos, observar velocidade acima 
de 80mph e altímetro se sobe gradualmente, criar 
um bk-bk para manter proa, não fazer curva em 
nenhuma hipótese.

 Em caso de tempo ruim plote no GPS todos os 
pontos possíveis de pouso. Caso tenha que 
retornar.

 Trocar seletora de meia em meia hora 
(balanceamento aeronave). 



PANES:

 Bico obstruído (fluxo acima de 39 gl), vibração leve. 
Na decolagem alijar para 400 lts, em voo
prosseguir para pista mais próxima e pousar sem 
carga.

 Disparo de hélice: tentar reduzir rpm na manete de 
hélice, reduzir potencia e trazer nariz para cima, 
pousar na pista mais próxima.

 Durante voo desligue bomba elétrica para checar 
bomba mecânica.

 Qualquer pane brusca troque o tanque 
imediatamente com bomba elétrica ligada e manete 
em rica, depois verifique magneto, temperatura, 
pressão e fluxo.



 Pane no magneto em voo reduza a mistura, e 
pouse imediatamente.

 Verificar válvula de entrada de ar alternativa.

 Cheque sempre o alijamento da sua aeronave. 

 Cheque a trava do banco.

 Caso perceba que o cilindro estourou, desligue 
bomba elétrica e pouse imediatamente.

 Em caso de pouso forçado, pouse 3 pontos e limpe 
flap no toque (evitar pilonagem) lembrar em caso 
de pilonagem de puxar trava de segurança das 
janelas.

 Ler manual de emergência.


