Aeroclube de Tatuí realiza o 1º workshop de acrobacia
de planadores
O Aeroclube de Tatuí promoveu seu 1º workshop de acrobacia de planadores no dia 20
de outubro. O evento contou com palestras técnicas sobre acrobacia, práticas de julgamento
da competição acrobática e voos de acrobacia para os participantes. O piloto instrutor de
acrobacia de planador foi o Marco Antônio Rodrigues da Silva, conhecido como BolaFly. O
curso teve o apoio de Christiano Pereira de Oliveira, diretor da CBA (Comissão Brasileira de
Acrobacia) o qual realizou a palestra de “Técnicas de Julgamento de Manobras Acrobáticas”
para a formação de juízes de competição. Além do apoio técnico desses reconhecidos
acrobatas, também houve a palestra sobre “Cargas em Voo Acrobático” e “Peso e
Balanceamento”, ministradas pelo instrutor de planador e engenheiro mecânico aeronáutico:
Alexandre Simões de Almeida. O objetivo desse workshop é criar o início do treinamento de
acrobacia em planadores em Tatuí, para que a cidade possa incluir os pilotos do aeroclube em
competições de acrobacia e até sediar um campeonato nacional desse esporte. A acrobacia de
planadores no Brasil nunca teve uma competição oficial reconhecida pela FAI (Federação
Aeronáutica Internacional).

Instrutor Marco Antônio na instrução técnica no Aeroclube de Tatuí.
Marco Antônio elaborou a primeira sequência de manobras a ser treinada nos
planadores, consistindo em manobras de acrobacia básica as quais também serão utilizadas
para o aperfeiçoamento dos instrutores do Aeroclube de Tatuí com relação as manobras
avançadas de instrução. Apesar da condição meteorológica não ter colaborado para o treino

das manobras no planador, Christiano Oliveira realizou voos de demonstrações da sequência
de manobras em sua aeronave de acrobacia avançada, o Extra 300 que um dia fez parte da
esquadrilha da fumaça chilena, os Halcones. A aeronave experimental de acrobacia realizou
voos de demonstração que foram usados como prática de julgamentos para a formação de
juízes de competição.

Participantes do Workshop praticando as técnicas de julgamento.

Aeronave acrobática realizando demonstrações para treino de juízes.

No dia seguinte, a meteorologia se demonstrou mais favorável para as acrobacias no
planador, e então os participantes puderam praticar a sequência de manobras em voo.
Acontecerão mais versões desse workshop, até que se possa formar a primeira equipe de
treino de acrobacia em Tatuí, a qual irá buscar por organizar uma competição no aeródromo
municipal. Essa competição poderá ser a primeira de acrobacia de planadores no Brasil.

Sequencia de manobras elaborada pelo instrutor Marco Antônio: Linha de 45 (subida),
Parafuso, Looping, Chandelle, Linha de 45 (descida) e Curva de competição.

O simulador de voo do Aeroclube de Tatuí segue nos últimos toques para sua
inauguração, e conta com adaptações para o treino do voo acrobático, conforme testado e
aprovado pelo instrutor Marco Antônio durante o workshop.

Simulador de voo utilizado para práticas acrobáticas.

