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Voo a Vela é o esporte que permite ao homem voar como os pássaros, em uma aeronave sem
motor e que aproveita as forças da natureza para ganhar altura e percorrer grandes distâncias.
O planador é uma aeronave sem motor, mais densa do que o ar e com uma configuração
aerodinâmica semelhante à de um avião, que se mantém voando graças às correntes
atmosféricas.

Mas se ele não tem motor, como faz para iniciar o voo?

No Brasil, o sistema mais utilizado para colocar o planador em voo é o reboque por avião.
Ligados por um cabo, o avião rebocador puxa o planador até uma altura adequada para o voo,
quando o piloto do planador comanda o desligamento e passa a buscar as correntes
ascendentes, chamadas de térmicas, para se manter em voo.
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Outra forma de reboque, muito comum na Europa, é a utilização de um guincho motorizado
instalado na extremidade oposta da pista de decolagem que rapidamente recolhe o cabo de
reboque, imprimindo velocidade ao planador que logo ganha altura para iniciar seu voo.

Alguns planadores possuem um motor próprio, podendo ser retrátil ou não, que os permite
decolar sozinhos. Depois da decolagem o motor é recolhido e ele passa a voar como um
planador convencional.

Modalidades

Embora existam muitas modalidades de Voo a Vela, a mais comum é a que utiliza as correntes
ascendentes (térmicas) para ganhar altura. Outras opções de voo são os voos de colina, em
que o piloto utiliza o vento que vai de encontro a uma colina, subindo e elevando o planador
junto com essa corrente ascendente de ar. Existem também modalidades de “termolina”, onde
se misturam as térmicas geradas por bolsas de ar quente misturadas a modalidade de colina, e
ainda existem os voos de ondas estacionárias, em que se alcançam altitudes muito mais
elevadas.

E onde a galera voa?

No Brasil, o esporte tem praticantes nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A
região de Formosa, no estado de Goiás, tem-se mostrado como uma das melhores áreas para
voos em distância. Algumas regiões do Nordeste brasileiro são ainda melhores, embora
praticamente não possuam clubes (com exceção de Caruaru, Estado de Pernambuco). Alguns
pilotos costumam explorá-la de tempos em tempos. Lá foi batido o recorde brasileiro de
distância, com mais de 1000 km voados pelo piloto Thomas Milko, do Aeroclube Politécnico de
Planadores de Jundiaí. No Estado de São Paulo concentra-se o maior número de clubes e
praticantes.

O Aeroclube Politécnico de Planadores, em Jundiaí, é o mais antigo clube do País (fundado em
1934) e conta com pilotos de destaque, como Alberto Kunath, que já conquistou títulos em
Campeonatos Brasileiros e foi o terceiro do mundo em 2001, no Mundial da África do Sul.
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Os Aeroclubes de Bauru e de São José dos Campos também têm apresentado excelentes
pilotos e produzido campeões ao longo dos últimos 50 anos.

O Aeroclube de Bebedouro teve em 2017, 91.280,93 KM voados e ficou em primeiro lugar no
Brasil e sexto no mundo em número de decolagens, além de recordes dos pilotos Itamar Lessa
e Henrique Navarro.

Venha visitar o Aeroclube de Bebedouro.

O Aeroclube de Bebedouro está aberto para visitas monitoradas. Durante a visita, as pessoas
têm o primeiro contato com a aviação civil, podendo conhecer de perto os aviões e os
planadores. O aeroclube de Bebedouro está localizado no Aeroporto Municipal Comandante
Luís Martins de Araújo (SDBB) em Bebedouro SP na Rodovia Brigadeiro Faria Lima - km 384 Bebedouro/SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3044-2122, ou pelo
e-mail:
contato@aeroclubebebedouro.com.br "> contato@aeroclubebebedouro.com.
br
.

Fonte da Informação original: https://nabaseshop.com.br/voo_a_vela/

Texto modificado por: Márcio José Martins – MTB: 78.950 - Diretor de Comunicação do
Aeroclube de Bebedouro SP.
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