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NOTA PRÉVIA

A ideia inicial desse trabalho foi da minha esposa, Rosa, que me 
ouvia contar, para amigos que me visitavam, a história de cada 
modelo, com as características dos aviões de onde se originaram, 
as razões que me tinham levado a construí-los e as aventuras de 
seus voos. À medida que a coleção crescia, mais histórias tinha 
para contar. Ela me dizia que a importância dessa coleção já de-
mandava uma catalogação e que eu deveria fazê-la, com todos 
os detalhes que contava para os amigos. 
Essa compilação é o resultado final de ter, finalmente, aceito o 
desafio. Confesso que foi muito bom recordar muitas dessas ex-
periências, que são parte integrante da minha vida. 
 

Agradeço a ela, pelo constante apoio nesse hobby, que sabia ser 
tão importante para mim. Ao meu filho, Luiz Fernando, que 
me acompanhou em muitas dessas aventuras e sempre me de-
safiou a fazer melhor. À minha filha, Ana Rosa, que sempre se-
guiu de perto os meus trabalhos, elogiando e incentivando. Ao 
meu irmão, Geraldo, que, desde a infância, me ajudou a crescer 
nessa atividade e com o qual partilhei muitos dos meus projetos 
e a quem devo o ensino  dos segredos  do voo. Finalmente, um 
agradecimento muito especial ao meu pai, Lili Lucas Souza 
Pinto, nosso mestre no aeromodelismo e na vida e responsável 
por toda a nossa paixão pela ARTE DE VOAR.
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 1.0 – INTRODUÇÃO 
 
 

Comecei a atividade de aeromodelismo muito cedo, com aproximadamente 9 anos. Lembro-me  que a nossa numerosa fa-
mília de 6 irmãos ia todos os dias, no carro dirigido pela mãe, apanhar nosso pai nos escritórios da Varig, na Área antiga 
do Aeroporto Salgado Filho. Nesse dia, lembro-me de ter visto ao longe uma atividade diferente; várias pessoas em volta 

de pequenos aviões em uma pista circular que se situava na direção da cabeceira da pista de pouso. Como estávamos acompanhados 
do Comte. Pinto (nosso pai), pudemos nos aproximar e ver de perto o que acontecia. Eram belíssimos aviões, feitos em madeira 
e cobertos de papel colorido, bem maiores do que eu imaginava (principalmente para uma criança naquela idade), mas que, in-
felizmente, rapidamente sumiram para dentro dos carros, uma vez que já estava ficando escuro e os mosquitos atacavam. Soubemos 
que tinham inclusive a capacidade de voar em círculos, presos por um cabo, o que os tornava algo que jamais poderíamos ter 
pensado que existisse. Nunca tínhamos imaginado que, ainda pequenos, poderíamos ter a chance de “pilotar um avião”. Eu e 
meu irmão ficamos super entusiasmados, dizendo que íamos pedir de Natal um “avião daqueles”.  
Minha veia de futuro engenheiro já começava a se mostrar pois, logo que cheguei em casa, desapareci da vista de todos e pus 
mãos à obra. À hora do jantar já apresentava, orgulhoso, o meu primeiro projeto, feito de palitos de fósforos colados à uma folha 
de papel, retirada de meu caderno escolar. Diante de tanto 
entusiasmo, recebíamos mais tarde dois kits comprados 
provavelmente no Polk’s Hobbies, em Nova York, trazidos 
por nosso pai a bordo do Super Constellation. Eram um 
Stinson L-5 Sentinel para mim e um Fairchild F-24 para 
meu irmão, que acabaram por ser construídos por ele 
mesmo, como forma de nos ensinar o processo. Lembro 
que nos dois foi utilizado dope amarelo, cor Piper, bem di-
luído e cedido por um  aeroclube (penso que com a ajuda 
do Domingos Abs, nosso tio que nessa época voava PA-18 
e mais tarde iria encerrar sua carreira como comandante de 
747).

Projeto palitos de fosforo
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Abaixo, os dois primeiros aviões construídos por nosso pai a partir de Kits da Berkeley com suas respectivas plantas: 

Fairchild F-24

Nieuport II SE-5A

Stinson L-5 Sentinel

O primeiro avião que realmente construímos foi 
um SE-5A e um Nieuport II (meu irmão), 
ambos da Guillows (elástico) que envolviam já 
bastante habilidade para a montagem. 

A partir daí, construímos dois grandes planadores 
com 1,8 m de asa que podiam voar no amplo 
campo em declive que existia em frente à nossa 
nova casa, na rua 14 de Julho em Porto Alegre.

Vários outros aviões seguiram, tendo-se iniciado 
a fase do U-Control com os aviões Olímpia 35 
da Aerobras (meu irmão) e Tamanco B 19, 
ambos com motor Mc Coy, que recebemos 
como presentes de Natal.

>

>

>
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Dois aviões que tiveram grande importância foram o Grumman F4F de meu irmão, que fez o primeiro voo noturno (com luzes 
de posição no campo do novo Colégio Anchieta) e o Minnow “Cosmic Wind”, que foi o primeiro avião escala que construí  com 

um bom nível de detalhes. Nessa época, meu irmão e eu fundamos, junto com alguns ami-
gos, um Clube de Aeromodelismo, com sede em nossa oficina, nos fundos de nossa casa. 
Voávamos quase todos os dias!

Essa fase prolongou-se até o Rio de 
Janeiro, onde passamos a voar no 
campo da Portuguesa de Desportos 
na Ilha do Governador com um 
final de dia tradicional em um bar 
ali próximo, com alto consumo de 
Coca Cola (e com todas as suas 

consequências). Em paralelo, de-
senvolvia-se a fase dos aeromodelos 
Radio-Controlados que, na reali-
dade, teve início ainda em Porto 
Alegre (talvez 1960). As tentativas 
de voo eram feitas em Belém Novo, 
no local onde se situa hoje o Aero-
clube do Rio Grande do Sul.  Era 
totalmente comandada por nosso 
pai devido à alta sofisticação do 
equipamento (ainda com servos 
que funcionavam à base de borra-
chas enroladas - escapement). O 
primeiro avião foi um “Bebé Jodel” 
que por sua característica de peso, 
baixa potência e instabilidade lateral 

(apesar do diedro nas pontas), nunca teve su-
cesso. Passou-se a um modelo tradicional, asa 
alta, baixa carga alar, de grande estabilidade e 
potência adequada. Chegou a fazer alguns bons 
voos, com direito a perdas momentâneas de al-
cance do rádio, mas com bom desempenho.

Grumman F4F Minnow Cosmic wind

Bébé Jodel Asa alta, eu e meu irmão dando partida
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Durante muito 
tem po, no Rio de 
Janeiro, passámos 
a estar mais dedi-
cados aos voos de 
planadores (reais) 
e aos diversos cur-
sos de pilotagem e 
universitários, com 
meu irmão já ini-
ciando sua carreira 
profissional, voan-
do o clássico Dc-3 
(mais tarde voaria 
até os B-747 e B-
777). O desenvol-
vimento dos aero-
modelos se deu 
mais por conta de 
nosso pai que pro-
duziu belíssimos 
aviões RC que voá-
vamos aos fins de 
semana (com pou-
cos casos de que-
bras). Eis alguns 
exemplos de aviões 
desenhados e cons-
truídos por ele:

Só voltei a construir aeromodelos por 
volta de 1997, quando meu filho, 
Luiz Fernando, já me acompanhava 
nos projetos. Recomecei por cons-
truir pequenos aviões a elástico, de-
pois um pequeno Tucano elétrico 
de voo circular e, mais tarde, montei 
e voei novamente um Tamanco B 
de voo circular. Voltei ao voo de 
aeromodelos RC ainda no Brasil, no 
Clube da Ilha do Fundão, incenti-
vado por meu cunhado, Jorge As-
sunção, usando inicialmente um 
modelo asa alta de fabricação local 
e, depois, o mesmo modelo STOL, 
feito por meu pai,  plenamente re-
cuperado.  A partir da nossa transfe -
rência para Lisboa, iniciei com mais 
intensidade esse hobby, já então 
contando com a motivação e a com-
panhia de meu filho que, como era 
esperado, acabou por desenvolver 
habilidades de voo melhores que as 
minhas. Sei que a expe  riência e os 
conhe cimentos adquiridos nesse 
hobby foram também importantes, 
mais tarde, nos seus cursos de Piloto 
de Planador e  de Aviões e, também, 
por seu gosto pela aviação, que é 

parte hoje de sua profissão. Quanto 
a mim, foi também uma ajuda para, 
nas escassas horas vagas, aliviar a ca-
beça dos momentos complicados 
por que passava nas minhas ativida-
des de CEO de companhia aérea. 
Foi também importante para co-
nhecer um novo grupo de amigos, 
que, como eu, eram grandes entu-
siastas dessa modalidade. 
A ideia desse trabalho é compilar e 
registrar um pouco dessa atividade, 
que foi também muito importante 
para o meu desenvolvimento desde 
muito novo. Não tenho dúvidas de 
que, com ela, aprendi a criar e cons-
truir, influenciando a escolha da 
minha formação como engenheiro, 
além de consolidar meu gosto pela 
aviação e pela pilotagem, que me le-
varam mais tarde a trilhar minha 
carreira no transporte aéreo e na 
aviação em geral. Mostro os vários 
aeromodelos desenvolvidos a partir 
dessa 2ª fase, desde 1997, as razões 
da escolha, as características técnicas 
dos aviões em que se basearam os 
projetos, as etapas de fabricação e os 
registros de voo em vídeo.

Messerschimidt M-20 
         Aceguá

 STOL – click na foto para video

Bucker Jungmann

https://www.youtube.com/watch?v=kdL_B3aARE4&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 2.0 – OS PRIMEIROS U-CONTROL  1997 A 2000

O Tucano elétrico foi desenvolvido em balsa, utilizando os componentes de um 
pequeno modelo asa alta de plástico, Sky Pirate, presente de meu irmão ao seu afi-
lhado, Luiz Fernando. Foi o primeiro modelo pilotado pelo LF no quintal da casa 
do Crystal Lake.  

O kit do meu 2º Tamanco B foi adquirido na Hobbylandia e foi montado no 
apartamento de Santa Mónica, tendo voado pela primeira vez em Pedra de Itaúna, 
um condomínio próximo. Um kit idêntico havia sido meu primeiro modelo u-
control no final da década de 50.

Uirapuru

Sky Pirate

 Tucano elétrico (click para video)

Tamanco B

O Uirapuru foi um treinador 
da FAB desenvolvido pela 
Aerotec.  O modelo estava há 
muitos anos na Hobbylandia 
em exposição, sobre uma pra-
teleira, bem no alto. Pouco 
antes  da mudança definitiva 
para Lisboa, no final de 2000, 
passei por lá e vi que todos os 
modelos expostos estavam com 
preços reduzidos. Foi a minha 
oportunidade. Nunca voou...

https://youtu.be/WqLWJnVxEcU
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 3.0 – OS PRIMEIROS R/C (A PARTIR DE 2000)

O modelo Kadett Jr. (chamáva-
mos azul), asa alta com motor.20, 
foi emprestado pelo Jorge, meu 
cunhado, e serviu de avião de 
treino para o Luiz Fernando. Seu 
solo foi na Base Aérea de Sintra, 
no início de 2001. 
 
O STOL  (Short Take-Off and 
Landing) foi desenvolvido por 
meu pai para ser um avião de voo  

muito lento, tendo a fuselagem 
larga, em forma de perfil, para 
também provocar sustentação.  
Tinha slots e flaps em toda  asa e 
seu comando lateral era por spoi-
lers. Foi recuperado no início do 
ano 2000. 
 
Os primeiros voos  com o Azul e 
com o STOL renovado foram 
feitos na Ilha do Fundão.

STOL

 Voo do Azul (Kadett Jr.) – click para abrir

Pouso do STOL

https://youtu.be/77SFWsbf1P8
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 4.0 – AS TENTATIVAS DE PARK-FLYERS
4.1 -  O Petit Robin 850

Os aviões Robin eram conhecidos por sua estabili-
dade e facilidade de voo. Foram desenvolvidos a par-
tir da linha de aviões Jodel e vários modelos 
herdaram as pontas de asa em diedro, de acordo com 
suas origens. Os primeiros modelos, construídos em 
madeira, tinham capacidade para 2 pessoas e motor 
de 100 hp. 
 
Logo que chegamos à Lisboa procuramos um mo-
delo elétrico estilo “park-flyer” que fosse prático e 
pudesse voar próximo de casa. Na loja de aeromo-
delos do Cascais Shopping, encontramos o “Petit 
Robin 850”, modelo escala 1/10 que pareceu per-
feito. Infelizmente, no início do ano de 2001, as ba-
terias e motores eram ainda muito pesados. O 
modelo nunca voou bem. Foram adicionadas exten-
sões de asa em diedro para melhorar a estabilidade e 
reduzir a carga alar que  apenas resultaram numa des-
cida em parafuso até o chão. O modelo foi recupe-
rado e somente veio a voar em 2017, com motor 
Hacker de nova geração e baterias de Lítio. Voou 
num dia difícil e, apesar das dificuldades de manter 
a reta na decolagem (não tem comando de leme nem 
bequilha), acabou por voar muito bem.        

O Robin em que se inspirou a Kyosho

 Video – Click na imagem

https://youtu.be/tkEq2LR2Zg0
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4.2 - O Musketeer

Em 2017, com um novo micromotor, bateria de Lítio 
e revestimento microkote, voltou a voar com razoável 
sucesso, apesar de excessivamente sensível de ailerons. 
Foi um belo pouso, pelo menos...

>

>

>

 Video – Click na imagem

O Beechcraft Musketeer foi um avião de 4 lugares 
de grande sucesso, com produção de mais de 4.000 
unidades. Possuía motor  Lycoming de 160 HP e 
peso maximo de decolagem de 1064 kg. Cheguei a 
pilotar um, no final da década de 60, numa viagem 
de ida e volta a Campos. 

O modelo foi construído a partir de um Kit da Guillows, 
tendo-se procurado aumentar a área de asa e ser o mais 
eficiente no peso das baterias e motor. Voou somente 
uma vez no campo de golfe, sendo mais uma tentativa 
de pouco sucesso de desenvolver um park-flyer.

https://youtu.be/dw6Y9vjyOnQ
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O Tiger Moth 3 vistas

 5.0 – UM VERDADEIRO PARK-FLYER

O De Havilland Tiger Moth foi desenvolvido em 1930 por Geoffrey de Havilland para treinamento básico, por encomenda do 
Governo Britânico. Foram construídos 8868 unidades, inicialmente para uso militar e posteriormente para uso civil. Na RAF 
operou até 1952, quando foi substituído pelo Chipmunk. 
 
Características Técnicas 
Origem: Grã Bretanha (De Havilland Aircraft Co.) 
Envergadura: 8,94 m Pvazio: 487 kg       
Comp.: 7,28 m Pmáx: 827,82 kg. 
VNE: 175,5 km/h; R/C: 213,36 m/min;  
Autonomia: 3 h Alcance: 483 km. 
Cap.: 2 pilotos (tandem) Teto: 5.181 m; 
Motor: Gipsy Major/4 cilindros em linha invertido, 130 HP. 
 
O Modelo 
Quando voava planador em Osório, era muitas vezes  rebocado pelo Tiger Moth PP-DLL . Tão logo a fabrica GWS lançou o 
modelo, corri a comprar nos Estados Unidos. Utilizava um motor normal (brushed) com uma pequena bateria de 500 mah (6v.). 
Voava  bem (em geral na rotunda em frente à primeira casa da Beloura). Posteriormente 
foi modificado para ter uma aparência mais escala, com as cores do DLL , cabos nas 
asas e trem de pouso com amortecedores. A bateria teve a capacidade aumentada para 
compensar o peso adicional. Passou a voar um pouco mais no limite.   
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: GWS Matl: EPS 
Envergadura: 800 mm Peso: 270 g 
Comprimento: 670 mm Motor: IPS-DX2BB 
Escala: 1/11 Bateria: 2S 500mah  Video – Click na imagem

https://www.youtube.com/watch?v=wTvJX5Hv3pw&feature=youtu.be
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 6.0 – UMA EXPERIÊNCIA COM FLUTUADORES

O  Champion Citabria (inicialmente 
com 100 hp) foi desenvolvido pela 
Champion Aircraft, sucessora da Aero-
nca,  na década de 60. Baseou-se no  
modelo Champion (65 hp), muito po-
pular na década de 50. Além do motor, 
a grande diferença era a deriva quadrada 
e o desenho não arredondado e maior 
das Janelas. A fabrica foi adquirida pela 

Bellanca Aircraft Co. e mais tarde pela 
American Champion. Essa ultima recu-
perou um projeto de 1970, acrobático, 
equipado com um motor Lycoming de 
150 hp e, mais tarde, criou uma versão 
com envergadura reduzida (9,75 m) e 
180 hp, chamada Super Decathlon. 
Perto de 6000 dos diversos modelos 
foram produzidos até hoje.

Características técnicas (Citabria 150) 
Envergadura: 11,0 m Pvazio: 517 kg                             
Comprimento: 6,73 m Pmax decol: 748 kg 
VNE: 260 km/h R/C: 1120 ft/min 
Vcruz: 202 km/h Vstall: 80 km/h 
Motor: Lycoming O-320/150 hp

Características técnicas do modelo 
Fornecedor: Cavadas Material: Balsa  
Envergadura: 1830 mm Peso: 2600 gr 
Comprimento: 1120 mm Escala: 1/6 
Motor: MDS 40 (Rússia)

O aeromodelo foi o primeiro 
adquirido na Loja do Cavadas 
e veio pronto para voo, com 
motor Russo marca MDS (que 
nunca funcionou), sendo de-
pois substituído por um OS 
40. Inicialmente, voou na con-
figuração terrestre e depois foi 
modificado para “flutuadores”. 
Voou muito bem num lago de 
treino de ski aquático em Rio 
Frio. 

O Citabria na versão floats

O modelo, em Rio Frio
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6.1 - O Super Decathlon

Seguindo a linha do fabricante, decidimos transformar o 
Citabria num Super Decathlon, retirando uma secção de 
nervura de cada asa, reforçando os montantes e suportes 
das asas, aumentando a ação dos ailerons e voltando à con-
figuração terrestre. Inicialmente, foi mantido o mesmo 
motor OS 40.

6.2 - O Super Decathlon elétrico

A versão acrobática fez tanto sucesso que, mais tarde, foi 
decidido introduzir a motorização elétrica, por ser mais 
prática e absolutamente limpa. A partir daí, passamos a 
acumular muito mais horas de voo do que nas versões an-
teriores. O motor elétrico trouxe mais potência, mas in-
troduziu alguma dificuldade de pilotagem em função do 
maior torque. Foram difíceis os ajustes na nova versão, 
mas, no final, ficou ok.

Características técnicas do modelo 
Fabricante: Cavadas 
Envergadura: 1550mm           
Comprimento: 1120mm 
Peso: 2.650 gr  
Motor: 4240/740                    
Bateria: 4S 3300 mah 
Escala: 1/6

 Pouso sem motor do Super Decathlon em seu 1º voo – click na figura

 Super Decathlon elétrico em Assafora– click na figura

https://www.youtube.com/watch?v=QdPFo1QC2XE&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
https://www.youtube.com/watch?v=kb07Mgh2WEY&feature=youtu.be
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 7.0 – OS PRIMEIROS CAÇAS ELÉTRICOS
7.1 - Messerschmitt BF 109 

O Messerschimitt BF -109 foi um caça Alemão da 2ª grande guerra. Foi o avião fa-
bricado em maior quantidade no mundo (33.000 unidades). Sua construção teve iní-
cio em 1934, sob a direção de Willy Messerschmitt, na então Fábrica Bávara de Aviões 
(Bayerischen Flugzeugwerken - daí a sigla Bf) em Augsburg-Haunstetten, Alemanha. 
 
Características técnicas 
Envergadura:   9,92 m Peso vazio:  2247 kg                        
Comprimento: 8,95 m Pmáx decol: 3400 kg 
VNE: 640 km/h Alcance: 720 km 
Vcruz: 590 km/h Vstall:   163 km/h 
Teto:  39000 ft R/Climb:3300 ft/min  
Motor: Daimler Benz V12 inv./1455 HP 
 
No nosso reinício de aeromodelismo em Lisboa, comprávamos um modelo a cada 
viagem ao exterior. Nesse caso, encontrámos, em uma pequena loja no interior da 
Alemanha, um parkflyer que poderia ampliar um pouco mais nosso horizonte de 
voo. Tinha controle em apenas 2 eixos, mas excelentes características de voo, per-
mitindo decolar e aterrar do quintal de nossa casa na Beloura. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Simprop/Gr. Matl: EPS 
Envergadura: 940mm Comprimento: 820mm 
Motor: 400 c/escovas Bateria: 8,4v/500mah NiCd 
Peso: 350g Escala: 1/11     

O BF-109

 Vídeo  - click  na foto para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=TPPfFAmY5Vg&feature=youtu.be
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7.2 - P-51D Mustang 

O P-51 Mustang foi o caça Americano desenvolvido para combater os Me 109 e 
permitir o acompanhamento de bombardeiros, durante todo o seu percurso (longo 
alcance). Inicialmente, por encomenda da RAF Britânica, foi desenvolvido pela North 
American Aviation em tempo recorde (149 dias), tendo voado em Outubro/40.  
 
Características técnicas 
Envergadura: 11,28 m Peso vazio: 3465 kg                                  
Comprimento: 9,83 m Pmax decol: 5490 kg 
VNE: 706 km/h Alcance: 2655 km 
Vcruz: 583 km/h Vstall: 160km/h 
Teto: 41900 ft R/C: 3200 ft/min 
Motor: RR Merlin de 1720 hp (wet) 
 
O modelo foi comprado em uma rápida passagem por uma pequena cidade do in-
terior dos Estados Unidos. Era importante ter em nossa coleção o caça mais bonito 
da 2ª Guerra Mundial e também ter a possibilidade de fazer voo conjunto com o 
Messerschimidt BF-109 que já tínhamos (o que nunca ocorreu). Tem controle em 
3 eixos e trem retrátil mas com difíceis características de voo (no início, muito ins-
tável, tendo melhorado quando preenchido com massa os vincos das asas).  
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:  GWS Material: EPS  
Envergadura: 870mm Peso: 400g                    
Comprimento: 737mm Bateria: 2S/600mah  
Motor: GW/EPS-300c Escala: 1/12  

O P-51D em voo

 Video  - click  na foto para abrir

https://youtu.be/JWo6dT8_9LY
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 8.0 – O GROB G 109

O Grob G-109 é um Motoplanador desenvolvido em 1980 pela Grob Aircraft AG, 
um dos grandes fabricantes de planadores de materiais compostos. Na versão Vigilant 
T-1 é usado pela RAF para treinamento inicial de cadetes. Foi o primeiro motopla-
nador em material composto homologado segundo as normas do FAA dos USA.  
 
Características técnicas 
Envergadura: 17,40 m  Pmax decol: 850 kg. 
Comprimento: 8,10 m Peso vazio: 620 kg  
VNE: 240 km/h R/C: 650 ft/min  
Vcruz: 180 km/h Vstall: 73 km/h 
Planeio: 28@115km/h Teto: 20000 ft    
Motor: VW Limbach 4 cil./90 hp 
 
O modelo foi o 1º comprado em uma loja que descobrimos em  Paris (New Power mo-
delisme). O que nos atraiu foi o fato de ser um motoplanador, pois imaginávamos poder 
unir as  características de um bom avião com as de um planador. Apesar do controle 
em 3 eixos, nunca foi muito estável, sendo sempre muito sensível de profundor. Seu 
planeio deixou muito a desejar, talvez por não ter sido utilizada uma hélice retrátil. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:  JR Models Matl: Fibra/balsa (asas)  
Envergadura: 1500mm Peso: 720g 
Comprimento:660mm Bateria:8,4v/600mah 
Motor: 400 com redução Escala: 1/12

O Grob em voo

 Vídeo  - click  na foto para abrir

https://youtu.be/VYiSOIqmfSY
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 9.0 – OSPREY 2

O Osprey 2 é um anfíbio de 2 lugares, construído em madeira e vendido em forma 
de kit nos EUA, a partir da década de 70. É derivado de um modelo monolugar 
aquático desenvolvido por George Pereira para os Marines, para ser usado como 
veiculo de observação no Delta do Mekong, quando da guerra do Vietnam.  
 
Características técnicas 
Envergadura: 7,92 m Peso vazio: 440 kg  
Comprimento: 6,25 m Pmáx decol: 707 kg 
Vcruzeiro: 210 Km/h R/C: 1000 ft/min        
Motor: Lycoming 0-320   150 hp 

 
O modelo foi o 2º comprado na New Power modelisme. A ideia era operar num 
lago que existia na Quinta da Beloura, em frente a uns pequenos bares. O 1º voo foi 
feito pelo Vicente, da SV modelismo, no lago do restaurante Portugália, em Belém. 
Voou muito mal, com quedas de asa, até parar no dorso sobre a água. Repetiu-se o 
mesmo na Beloura (área muito restrita). Os  dois únicos voos perfeitos nessa fase 
foram feitos num amplo lago no Alentejo (após lançamento manual e com belo 
pouso na água) e, depois, numa escola de Ski, em Rio Frio. Anos mais tarde (2013) 
foi feita uma completa reconstrução, adicionando ailerons e trens retrateis, e subs-
tituindo o motor por brushless, com bateria bem mais leve. Ficou perfeito. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Hacker Mtl: Fibra/balsa (asas)  
Envergadura: 1100mm Peso: 990g    
Comprimento: 860mm Bateria: 3S/1800mah     
Motor: 400/depois AXI 2217/16 Escala: 1/7                                            

O Osprey 2 numa exposição

O modelo após modificação
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9.1 versões e voos

O modelo aparece nas 2 versões 
em que foi construído, sendo a 
2ª, cópia da pintura original do 
protótipo do avião real. O vídeo 
abaixo mostra o 1º voo da 2ª 
versão, num dia bastante ven-
toso e turbulento. À direita, o 1º 
voo na água, após a modifica-
ção, no lago do Golf da Beloura.  

1ª versão

2ª versão

 1º voo em terra - click para abrir  Voo na água - click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=VzeFooOn-bI&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=P-IAh-IMAJ4&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 10.0 – TIGER SPORT 40L

O modelo Tiger Sport 40L foi desenvolvido para iniciantes, per-
mitindo também a introdução às manobras acrobáticas. Foi com-
prado pela Rosa, como presente de Dia dos Pais, por orientação do 
Vicente da SV modelismo. Voava muito bem e, durante alguns anos, 
foi nosso modelo de voo obrigatório em todas as nossas idas à Side-
rurgia. Por ser nosso 1º “asa baixa de verdade” e acrobático, foi muito 
importante para treinar a próxima etapa de desenvolvimento, que 
seria o voo do Tucano 60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Thunder Tiger        
Material: Madeira e plástico (topo da fuselagem) 
Envergadura: 1422 mm    
Comprimento: 1092 mm 
Peso: 2600 g 
Motor: Thunder Tiger .40

 Vídeo  - click  na foto para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=8jbnXg3OnaI&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 11.0 – TUCANO 

O Embraer EMB-312 Tucano é um avião turbohélice de trei-
namento e ataque leve, desenvolvido e fabricado pela Embraer. 
Seu primeiro voo ocorreu em 1980, e as primeiras entregas em 
1983. 
Designado na Força Aérea Brasileira como T-27, foi destinado 
ao treinamento avançado no 1º EIA (Esquadrão de Instrução 
Aérea) de cadetes aviadores do 4º ano da Academia da Força 
Aérea Brasileira, em Pirassununga, SP. Foi também utilizada 
como aeronave leve de ataque, designada AT-27. 
Avião moderno, com assentos em tandem, foi um dos maiores 
sucessos da Embraer, com produção superior a 600 unidades, 
sendo 133 entregues à FAB. Foi utilizada pela Esquadrilha da 
fumaça, de 1983 a 2013. 
 
Características Técnicas 
Envergadura     11,14 m                   Peso vazio: 1810 kg                
Comprimento: 9,86 m                     Pmáx decol: 3175 kg 
VNE:               539 km/h                 Alcance: 2055 km 
Vcruz:              441 km/h                 Vstall: 124 km/h 
Motor:            PT6A-25C/750 hp   Fcarga: +6/-3 G  
 
O modelo foi encomendado na Prince no Brasil e entregue num 
representante que ficava na Av. das Américas no Rio. Foi meu 
presente de Natal em 2001. Só voou em Outubro de 2002 num 
dia de semana na Siderurgia. No 1º voo, parou o motor bem 

 Tucano da fumaça em passagem baixa 

O modelo na Siderurgia 

Características técnicas do modelo 
Fabricante:        Prince – S. P.        Mtl:     Frp/balsa (asas)  
Envergadura:     1700mm               Peso:    990g 
Comprimento:  1420mm               Hélice: 11x 7 Tripá 
Motor:              Thunder Tiger 60            Escala: 1/7 

https://www.cavok.com.br/t-27-tucano-faz-ultimo-voo-pela-esquadrilha-da-fumaca
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11.1 – Modificações e voo 

Encontro de Tucanos (ALX)

 T-27 3 vistas

 Breve voo na BA-1 (bastante comportado…) – click na figura

O Tucano veio inicialmente com trem fixo, sendo depois 
modificado para retrátil, comandado por dois servos. É um 
modelo bastante rápido e com forte presença graças a sua ele-
gância em voo e ao ruído característico do Thunder Tiger 
60, com um muffler especial, fornecido pela própria Prince. 
Depois do Tiger Sport, foi nosso modelo preferencial nas 
idas à pista da Siderurgia durante vários anos. Teve dois aci-
dentes e um incidente sério: uma decolagem com aileron in-
vertido (parou no dorso logo após a decolagem) um stall na 
aproximação, ambos comigo, e um flutter de leme numa pas-
sagem em alta velocidade em Assafora, com o Luiz Fernando. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJawCMQIEtc&feature=player_detailpage
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 12.0 – O PT-19 

O Fairchild PT-19 era uma aeronave norte-americana, de treinamento pri-
mário, desenvolvida no início da 2ª Guerra. Foi contemporâneo do biplano 
Boeing Stearman. A Fuselagem era fabricada em tubos de aço 4130 e as asas 
e empenagem em madeira. Mais de 4500 foram construídos. No Brasil, foram 
montados na Fábrica do Galeão, sob licença da Fairchild Engine & Corpo-
ration. Foram utilizadas pela Força Aérea Brasileira na formação de pilotos 
militares de 1942 a 1960, quando foram transferidas para a aviação civil.  
Características técnicas 
Envergadura: 11,0 m Peso vazio: 840 kg           
Comprimento: 8,5 m                 Pmax decol: 1154 kg 
Vmax: 212 km/h Alcance: 650 km 
Vcruz: 130 km/h            R/Climb: 675 ft/min 
Motor: Ranger L-440-3/6 cil. linha invertido/175 hp.   
O PT-19 marcou época para mim por ter sido o avião (real) onde aprendi a 
fazer acrobacia. Sair do Paulistinha, para ele, era um grande salto. Fazer ma-
nobras era um enorme desafio por sua baixa relação potência/peso. Tão logo 
decidi montar meu 1º Kit nessa 2ª fase de aeromodelismo, lembrei-me do PT-
19. Encontrei-o numa grande loja perto de Orlando, Fla. e fiquei impressio-
nado quando vi a dimensão da fuselagem na planta. Decidi usar um motor 
bem à escala, no limite inferior da potência. O modelo voou muito bem.  
Características técnicas do modelo 
Kit: Dynaflite Mtl: balsa   
Envergadura: 2260mm Peso: 5,5 kg 
Comprimento: 1755mm Hélice: 14:6 
Motor: OS 90 4T Escala: 1/5

O avião original no Museu Aeroespacial dos Afonsos

O modelo em sua primeira versão
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12.1 - Detalhes e acabamentos

Revestimento em tela semelhante ao avião real

Cockpit traseiro

Cockpit dianteiro – piloto com cachecol

 Voo na BA-1   click na foto para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=sS7w9ypbIB4&feature=youtu.be&list=UUDs-jOgD-IRAeyPc2Ti6usg
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12.2 - O PT-19 elétrico e modificado

Apesar dos bons resultados com o motor 4 tempos, voava-se 
muito pouco com o modelo. Foi então decidido trocar para mo-
torização elétrica, sendo utilizado um motor Turnigy Aerodrive 
SK3-5045 de 450kv, com hélice 16x6 e bateria 6S de 5800 mah. 
Os resultados foram muito bons, tendo–se algum trabalho no 
ajuste dos ângulos de compensação de torque do novo motor. 
Fez-se também um retrabalho completo das linhas externas com 
base no desenho ao lado, alongando e redesenhando a cauda, 
suspendendo a fixação da asa e afinando o Cowling, tornando-
o bem mais próximo de um escala. A partir daí, passou a ser um 
dos aviões de voo habitual, principalmente no Campo do 
GAAV, de menores dimensões, onde operava perfeitamente.

 Perfil do modelo elétrico pós modificação – click para vídeoO modelo, antes da modificação.

https://youtu.be/TS_47wYarh4


 VOLTAR AO ÍNDICE | 31

 13.0 – O DOUGLAS DC-3

O Douglas DC-3 foi um avião bimotor para uso civil, que revolucionou 
o transporte de passageiros a partir da década de 1930. Transportava 21 
pax em versão luxo. A versão militar do DC-3 (C-47), foi utilizada du-
rante a 2ª Guerra Mundial, sendo importante fator da vitória aliada. 
Mais de 10.000 unidades foram fabricadas em suas várias versões, tanto 
para transporte de tropas ou para-quedistas, como para cargas. 
A VARIG operou um total de 48 DC-3, entre 1947 e 1971. Foi o 
grande responsável pela expansão da Empresa. Operou inicialmente 
com pintura metálica e depois em azul e branco.  
O PP-VBF ficou por muitos anos à mostra no Aterro do Flamengo.  
Características técnicas 
Envergadura: 29,0 m Peso vazio: 7650 kg                    
Comprimento: 19,7 m Pmax decol: 11430 kg 
Vcruz: 270 km/h Alcance: 2400km 
VNE: 370 km/h R/Climb: 1120 ft/min 
Vstall: 108 km/h Teto operac: 23000 ft 
Motor: 2×Wright R-1820/9 cyl/1100 hp  
O modelo foi comprado num “booth” da New Power modelisme no 
Paris Air Show. Vi-o pendurado em exposição e não hesitei nem um 
instante em compra-lo. Era importante tê-lo na coleção. Por sorte o 
Luiz Fernando me acompanhava e coube à ele carregar a grande caixa 
n,o Shuttle da feira e no Metrô, até o Hotel.   
Características técnicas do modelo 
Fabric: HVP model (Czech) Mtl: Frp/balsa (asas)  
Envergadura: 1520mm Peso: 1600 g 
Comprimento: 940mm Bateria: 3S/2500mah  
Motor:  2x AXI 2217/2 Escala:  1/20 

 O PP-VBF no Aterro do Flamengo 

O modelo do VBF com a pintura clássica 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varig_Douglas_DC-3_Volpati-1.jpg
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13.1 - Reparo e modificações

Como ficou após o acidente, em um dos primeiros voos

Dc-3 – 3 vistas

 Voo após reparos e modificações – click para abrir

Devido à sua forma de asa, o DC-3 pode ter características de estol 
indesejáveis em maiores ângulos de ataque. O modelo teve um 
estol pós decolagem, logo nos primeiros voos. Foi reparado e me-
lhorado, tendo sido colocado parabrisas transparentes, janelas dos 
passageiros, trens retrateis, hélice tripá, antenas de gónio e de rádio 
e o tubo pitot característico, na parte inferior da fuselagem. Tor-
nou-se bem mais próximo de um modelo escala e continuou a voar 
muito bem.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G-79lywlEbg
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 14.0 – DORNIER 328 JET

O Dornier 328 Jet é um avião regional que foi desenvolvido pela Dornier, a partir 
do 328 turboprop. O objetivo era ir ao encontro da percepção do publico de que os 
jatos eram mais seguros e com menor nível de ruído. Posteriormente, a Empresa foi 
adquirida pela Fairchild Americana que, no total, chegou a produzir 110 aviões entre 
1996 e 2002.  
 
Características técnicas 
Envergadura: 20,92 m Peso vazio:  12,4 ton         
Comprimento: 21,11 m Pmax decol: 15.6 ton 
Vcruz: 756 km/h Pax: 33        
Motor: 2x PWC PW306B/6050 Lbf 
 
O modelo foi comprado na Júlio Isidro Modelismo, loja de um amigo aeromodelista 
também apresentador de TV. Era especializada em “old timers” (principalmente 
free-flight e u-control). Sempre achei o D-328 interessante por causa de seu conforto 
interno (havia visitado em um Airshow), suas formas aerodinâmicas, seu diferenciado 
desenho de asa e o fato de existir também na versão Turbo-Fan. Quando o vi na loja 
em modelo de hélices, logo me ocorreu de transformá-lo em Jet, utilizando os pe-
quenos electric fans da GWS. Seu primeiro voo foi na 1ª casa da Beloura, sobre o 
campo de Golf. Sempre voou muito bem. 

 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:  Scorpio Mtl: EPO 
Envergadura: 940mm Peso:  400g  
Comprimento: 690mm Bat: 2S/750mah 
Motor: E-Fan  GWS Escala: 1/30

Dornier 328 Jet

Pronto para voo 
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14.1 - Detalhes e acabamentos

O 328  Jet da Star-One

O modelo vinha todo na cor branca e foi pintado com tinta acrílica 
prata e azul metálico, ficando com ótimo acabamento. Por causa 
da mudança de cor, não foram utilizados os adesivos fornecidos 
no kit, da Lone Star airlines, uma feeder da American com sede 
em Oklahoma, que operava o D-328 Turboprop. O Logo foi mo-
dificado de Lone Star para Star-One, uma empresa fictícia que 
lembrava a Star Alliance. Foram também adicionados trens de 
pouso com bequilha comandável, não previstos no Kit.

Dornier 328J 3 vistas 

 Voo na BA-1   click na foto para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLAMbmx5mo&feature=youtu.be
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 15.0 – O BÜCKER JUNGMAN PP-TEZ

O Bücker Jungmann Bü 131 ("jovem") foi um treinador básico dos anos 
30, fabricado na Alemanha. Após servir na Marinha na 1ª Guerra, Carl Büc-
ker foi para a Suécia como diretor da SAAB. Mais tarde, voltou para a Ale-
manha onde fundou a "Bücker Flugzeugbau GmbH" em Berlim, em 1932. 
A primeira aeronave fabricada foi o Bü 131 Jungmann. Foi usado pela Luft-
waffe durante a 2ª Guerra como treinador primário e produzido sob licença 
na Suíça, Espanha, Hungria, Tchecoslováquia e Japão (+ de 1.200 exem-
plares). Meu pai fez demonstrações aéreas no PP-TEZ na, Varig Aero Es-
porte, na década de 40. Este foi depois transferido para o AeC de Rio Claro 
onde, com Alberto Bertelli, foi o grande astro dos Shows Aéreos. 
 
Características técnicas 
Envergadura: 7,40 m Peso vazio: 380 kg     
Comprimento: 6,60 m Pmax decol: 670 kg 
Vne: 220 km/h Vstall: 70 km/h 
Motor Hirth/4 cil/105 hp Teto serv.: 3000 m  
 
O modelo foi desenhado e construído por nosso pai na década de 70 e sem-
pre voou muito bem. Ficou muitos anos pendurado na garagem onde teve 
as asas atacadas por cupins. Em torno do ano 2000, decidi recuperá-lo, e 
com a ajuda do Jorge Assunção, conseguimos quem fizesse novas asas. Pas-
sou a voar, já em Lisboa, com motor 4 tempos .52 com grande sucesso. 
 
Características técnicas do modelo 
Projeto: L. S. Pinto Material: balsa  
Envergadura: 1,30 m Peso: 1,8 kg 
Comprimento: 1,06 m Hélice: 11x6 
Motor: 52/4 tempos Escala: 1/6

O PP-TEZ do Bertelli em Rio Claro

O modelo em Lisboa, após renovação



36 | VOLTAR AO ÍNDICE

15.1 - Voo e acabamentos

Embora com asas novas, a fuselagem e cauda foram mantidas exatamente 
como estavam no modelo, mostrando o desgaste de seus mais de 40 anos de 
idade. Inicialmente voou na pista da Siderurgia, mostrando ótimas caracte-
rísticas de voo e permitindo belas manobras acrobáticas, a exemplo  do avião 
original e dos biplanos leves em geral. Foi um belo projeto de nosso pai. 

Montagem antes do 1º voo na Siderurgia

Pronto para voo na Siderurgia  Voo na Ota – click na foto para abrir

Bucker Jungmann – 3 vistas

https://www.youtube.com/watch?v=JZaFqorU8uE&feature=youtu.be&list=UUDs-jOgD-IRAeyPc2Ti6usg
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 16.0 – O PRIMEIRO PLANADOR

O Solution 2.0 foi o sucessor do Solution, um modelo de planador 
R/C bastante testado e conhecido. Tem um design agradável e um voo 
muito elegante. Sua carga alar confere ótimo desempenho em voos tér-
micos e o baixo arrasto e penetração aerodinâmica, garantem excelente 
razão de planeio e características de vôo de alta velocidade, que o tor-
nam perfeito para voos de colina com grande variação de ventos.  
O modelo foi comprado de um entusiasta que tinha um pequeno comér-
cio de aeromodelos em sua casa, na Quinta da Marinha. Mais tarde, voou 
junto connosco em planadores do Aeroclube de Portugal, na BA-1. O 1º 
voo foi feito na praia do Guincho, com excelente resultado. Depois, 
durante longo tempo, o modelo ficou guardado e esquecido, só vol-
tando a voar em 2013 numa colina no alto da Praia de S.Julião, para 
onde convergiam vários voleibolistas RC (principalmente quando o 
vento aumentava), muitos vindos da pista de Assafora. Nesse local o 
planador pôde mostrar suas excelentes características, sendo, inclusive, 
muito difícil de pousar dvd à sua grande penetração (o que provocou 
algumas rachaduras na fuselagem por causa de pousos acidentados...). 
Mais tarde foram instalados Flaps para aumento do arrasto no pouso. 
  
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Simprop Mtl: Fibra/balsa (asas)  
Envergadura:   2835mm Peso: 2200 g    
Comprimento: 1375mm C. alar: 44,5g/dm2 

Alongamento: 17,8    

1º Voo na  Praia do Guincho

 Voo em São Julião - click na foto para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=KDKAA_MGJls&feature=youtu.be
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 17.0 – O PIPER TOMAHAWK II

O Piper Tomahawk foi a tentativa da Piper de criar um treinador bi-
place acessível. Antes do projeto, foi feita uma pesquisa com instrutores 
de voo, onde apareceu a necessidade de uma aeronave mais adequada 
para treinamento de parafuso. Os outros treinadores (Cessna 150 e 152 
ou Cherockee) foram projetados para sair espontaneamente após a 1ª 
volta. O Aerofólio GA(W) -1 atendeu bem este requisito, tornando a 
ação do piloto necessária na sua recuperação, permitindo uma melhor 
proficiência no treino. O Tomahawk foi produzido entre 77 e 82 (mod. 
II), com 2.484 aeronaves construídas.  
 
Características técnicas 
Envergadura:  10,36 m Peso vazio:  512 kg 
Comprimento: 7,04 m Pmax decol: 757 kg 
Vne: 256 km/h Vcruz: 185 km/h  
Vstall: 90 km/h R/Climb: 800 ft/min  
Motor: Lycoming O-235-L2C/112 hp  
 
O modelo foi comprado no “Stand do Cavadas”, num encontro de aero-
modelos na Siderurgia, por insistência do L. Fernando. Como eu não 
tinha tempo, foi construído (muito bem) pelo Humberto Ladeira, con-
tratado pelo próprio Cavadas. Fiz a pintura externa à semelhança de um 
helicóptero da Omni e todo o detalhamento do interior, em escala.  
 
Características técnicas do modelo 
Kit: Airsail  Material: balsa  
Envergadura: 1830 mm Peso: 3,2 kg 
Comprimento: 1265mm Hélice: 12x6 
Motor: Magnum XL .61 4T Escala: 1/5,6

Um Tomahawk II na Inglaterra

O modelo na casa da Al. da Fonte Velha
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17.1 - Acabamento

Por ter um cockpit bem visível, foi o 1º avião que resolvi fazer 
um acabamento diferenciado na área da cabine. Os detalhes 
podem ser vistos na foto ao lado. O interior, de luxo, é revestido 
com couro fino e madeira natural. O exterior foi revestido com 
Monokote alumínio e pintado com tinta acrílica azul metálico, 
com polimento posterior e  faixas, à semelhança da pintura de 
um helicóptero da Empresa de Táxi Aéreo Omni, que consi-
derávamos dos mais bonitos.

PA-38 3 vistas Siderurgia – preparação para o 1º voo

Detalhes da cabine
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17.2 - Voos e desempenho

O modelo fez poucos voos  e suas características de estol eram apa-
rentemente a mesma que diziam ter o avião real. Exemplo disso foi 
o teste de parafuso feito pelo Luiz Fernando, onde o motor parou 
e ele custou muito a recuperar, tendo colidido, no pouso, com uma 
luz de sinalização da pista da BA-1. Felizmente com poucos danos 
no avião. 
O Luiz Fernando acabou por voar o Tomahawk N2469K em Ohio, 
tendo oportunidade de testar suas características de parafuso. Poste-
riormente, voamos juntos, tendo eu gostado bastante das qualidades 
de voo do avião, muito diferentes da má fama que chegou a ter.

 Voo em Ohio – um bom avião  Voo na BA-1 em Sintra (click para vídeo)

Foto do 1º voo na Siderurgia

https://www.youtube.com/watch?v=dKx8IDrUBEw&feature=youtu.be
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 18.0 – O FANTRAINER

O Fantrainer 600

A Rhein Flugzeugbau iniciou trabalhos em ducted fans nos anos 60, usando 
planadores. Em 1975, a pedido do Ministério da Defesa Alemão, iniciou fa-
bricação de dois protótipos, potenciais substitutos dos Piaggio P.149, treina-
dores primários da Luftwaffe. O 1º protótipo (D-EATJ) tinha 2 motores 
Wankel NSU de 150 cv e voou em 1977. O 2º foi  já equipado com um tur-
bohélice Allison de 420 shp, mas foi logo perdido em acidente. O 1º protótipo 
foi então modificado para Fantrainer 400, também com motor Allison. Ele 
foi avaliado pela Luftwaffe contra os turbohélices Beechcraft T - 34C e Pilatus 
PC-7, sendo considerado o mais adequado e o de melhor preço (DM 1 milhão). 
A encomenda acabou por não acontecer, continuando o Piaggio em operação. 
A aeronave era oferecida em dois modelos, o Fantrainer 400, com o Allison 
250-C20B de 545 shp e o 600, com o 250-C30 de 650 shp. As asas tem en-
flexamento negativo de 6° para compensar o peso adicional e manter o centro 
de gravidade. 
 
Em 1982, a real Força Aérea Tailandesa encomendou 47 aeronaves (31 do 
modelo 400 e 16 do 600) para a formação de pilotos de F-5. As 2 primeiras 
vieram da Alemanha, e as restantes montadas na Tailândia em kits. Poste-
riormente, a RTAF substituiu as asas de fibra de vidro por asas de alumínio 
de fabrico  local, apesar de as originais terem provado suportar bem o tempo 
quente e úmido daquele país, principal preocupação do fabricante. 
 
Em 1986, o Fantrainer foi novamente avaliado pela Luftwaffe em uma con-
figuração armada, porém, a introdução do programa Alpha Jet como aero-
nave de ataque e treinador de jato avançado acabou por definir o fim do 
projeto.

Características técnicas (Fantrainer 600) 
Envergadura: 9,74 m Peso vazio:   1160kg 
Comprimento: 9,20 m Pmax decol: 2300 kg 
VNE:   555 km/h Alcance:      1037 km 
Vcruz: 250 km/h R/Clmb: 3000 ft/min 
Motor: Allison 650 hp Hélice:  5 bld/1,2 m 
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18.1 - O modelo

Havia lido alguns artigos sobre esse projeto, que achava bastante sin-
gular. A primeira vez que vi uma maquete foi quando de uma vista 
à OGMA junto com o Luiz Fernando no final de 2003. Estava na 
sala do Presidente em uma vitrina de exposição junto com diversos 
modelos (alguns que voaram na FAP e outros que haviam sido ape-
nas apresentados, como era o caso). Vendo a miniatura (vide foto 
ao lado) é que me despertou o interesse de procurar um kit para 
rádio controle. Encontrei no site de um fabricante da Holanda, que 
fornecia o pod em fibra, as asas em foam com balsa e o Fan também 
pronto revestidas com balsa, tudo por 89,00 Eur (vide fotos abaixo). 
 
Características Técnicas do modelo  
Envergadura: 960 mm Peso: 795 g     
Comprimento: 900 mm bat: 8xNiMh/1000mah 
Motor: 480bb Hélice: 5x3 tripá 
Escala: 1:10

Início da construçãoModelo no Site

Modelo na OGMA
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18.2 - Construção

O modelo foi construído numa versão escala, de forma muito mais detalhada do que 
previa o fabricante. Foi colocado trem de aterragem com bequilha comandavel, uma ca-
nopy transparente (Cavadas) e uma cabine super detalhada para um modelo daquela di-
mensão. Após o 1º voo, enviei um pequeno reporte para o fabricante que ficou tão 
impressionado com o acabamento que pediu autorização para publicar no site. Hoje, 
10 anos depois, esse reporte com as fotos continua lá em posição de destaque no site, 
com a expressão que ficou famosa entre nós “look at this”... (vide abaixo) O modelo, pronto para voo
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18.3 - Voos e desempenho

Conforme reportado na pagina anterior, o modelo voou muito 
bem desde seu primeiro teste. Corria bastante na pista. mas depois 
de decolar ganhava grande velocidade rapidamente. Era total-

mente acrobático e permitia pousos excelentes, tocando primeiro 
com os trens principais e depois com a roda de nariz. Belo projeto 
que me entusiasmou mais tarde a construir um modelo maior.  

 Um belo voo – Click na foto

https://www.youtube.com/watch?v=etPzoK4GpOw&feature=youtu.be
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 19.0 – O FIESELER STORCH

Em 1935, o Ministério de Aviação do Reich lançou concurso para um 
novo avião de ligação e evacuação médica. O Fieseler foi o vencedor 
por seu melhor desempenho "STOL". Tinha um slot fixo ao longo de 
toda as longas asas, Flaps articulados com ailerons e slots no profundor. 
As asas dobravam-se ao longo da fuselagem permitindo o reboque por 
um veículo. O longo trem de pouso, com amortecedores a óleo e mola, 
tinha 450 mm de percurso, permitindo o pouso em terrenos não pre-
parados. O nome Storch (Cegonha) deriva de suas pernas e asas longas. 
Cerca de 2.900 Fi 156s foram produzidos entre 1937 a 1945 em Kassel.  
 
Características técnicas 
Envergadura:      14,3 m               Peso vazio:  860 kg 
Comprimento:   9,9 m                 Peso Max:  1260 kg 
Vmax:                175 km/h           Alcance:     380 km 
Vstall:                 40 km/h             R/Climb:    950 ft/m 
Motor: Argus V8/240 hp refrigerado a ar 
 
O aeromodelo foi inicialmente visto numa loja do Quartier Latin de 
Paris pendurado no teto e gerou  grande entusiasmo do Luiz Fernando 
(e também meu). Como não tinham o kit para venda, encomendamos 
na SV modelismo.  
 
Características técnicas do modelo 
kit:                     Aviomodelli       Mtl:            balsa/foam (asas)  
Envergadura:      2080 mm           Peso:          2000 g  
Comprimento:   1400 mm           Hélice:       12x6 
Motor:                OS 60                Escala:       1/7

O Fieseler Storch no museu

Antes do 1º voo na Siderurgia
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 19.1 - Construção e acabamento

Detalhes da cabineModelo em construção

O modelo foi feito em perfeita escala e com a cabine  
muito semelhante ao real  (vide abaixo)3 vistas do avião original
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19.2 - Detalhes e voos

 Camera na cabine - click na imagem para abrirDetalhe da cabine dianteira 

 Vídeo do voo – click na imagem para abrir 
 
Por ter uma montagem mais complexa e não ser elé-
trico, foram feitos poucos voos, porém sempre diferen-
tes devido a baixa velocidade de stall.  

Vista da cabine traseira

https://www.youtube.com/watch?v=KqztrhPXS1U&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BZTk0fiydJo
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 20.0 – O DHC-2 BEAVER

Após a 2ª guerra, a De Havilland Canada resolveu dedicar-se ao mercado civil e lan-
çou uma pesquisa entre 80 “Bush pilots”  sobre quais as características de um novo 
avião. Todos votaram por um projeto STOL que tivesse muita sobra de potência, 
facilidade de acesso para tripulantes e passageiros e operação em terrenos difíceis, 
como água ou neve. Como o motor disponível era o Gipsy Major, limitado em po-
tência, desenvolveram longas asas para mantê-lo STOL e adicionaram flaperons con-
jugados ao flaps (que desciam a 56º). Porém, ainda em projeto, a PWC ofereceu um 
motor Wasp Jr de 450 HP (sobra de guerra), que trouxe imenso ganho de potência. 
O avião, com capacidade para 7 pax voou em 1947 e foi um enorme sucesso comer-
cial. Foram produzidas 1657 unidades até 1967.  
Características técnicas 
Envergadura: 14,6 m Peso vazio: 1360kg            
Comprimento: 9,2 m Peso Max: 2310 kg 
Vcruz: 230 km/h Alcance: 732 km 
Vstall/flaps: 72 km/h R/Climb: 1030 ft/m 
Motor: 450 hp    
Sempre tive grande interesse por esse avião na versão com flutuadores. Comprei o 
Kit nos EUA e depois encontrei na loja do Cavadas, os flutuadores perfeitos para 
ele. Posteriormente, voei o avião real em Seattle, quando do rol-out do 787 em 
7/8/2007.    
Características técnicas do modelo 
Fabricante do kit:GWS Material: foam  
Envergadura: 1010 mm Peso: 350 g 
Comprimento: 695 mm Motor EPS-300C 
Escala: 1/14 Bateria: 2S 900mah

DHC-2 com flutuadores

Modelo já com flutuadores
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20.1 - Voos e desempenho

O modelo começou a voar na versão terrestre e logo apareceu um problema 
crítico. Ele só tinha um montante em cada asa e em seu primeiro voo na Quinta 
da Beloura, perto do Holmes Place, pegou turbulência e suas asas entraram em 
"flutter", vindo até o chão, por sorte sem danos. Foi necessário colocar mais 
um montante traseiro, em V com o dianteiro, para resolver o problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poucos voos foram feitos na versão terrestre. Logo consegui comprar, na loja 
do Cavadas, um par de flutuadores perfeitamente adequado a ele. Devido ao 
maior peso, e para reduzir a corrida na água, foi preciso substituir o motor 
100C por um 300C. A partir daí, o modelo ganhou outra dimensão. Foi 
possível decolar e pousar na piscina de casa (operação bem difícil) e fazer vá-
rios voos no lago do Campo de Golfe do condomínio (somente no final do 
dia para evitar ser abatido por uma bola). 

3 vistas com flutuadores

 Voo na Beloura – click na imagem para abrir

Foto 1º voo - pouco antes do "flutter"

https://www.youtube.com/watch?v=LCkClY5ywOY&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 21.0 – O SOVA

O KP-2U Sova foi desenvolvido na República Checa pela Kappa, como um ultraleve 
de alto rendimento, feito em alumínio e com trem retrátil. O protótipo voou em 
1996 e, de 97 até 2004, foi montado pela Empresa Jihlavan, no mesmo país. Com 
a insolvência da KAPPA, essa adquiriu os direitos e passou a fabrica-lo como Sky-
leader. Apesar de veloz, o avião tem baixa velocidade de pouso, graças aos grandes 
“flaps fowler”elétricos que cobrem boa parte da extensão da asa. Na cabine, reforçada 
com fibra de carbono, os assentos são lado a lado, com uma decalagem de 20 cm, 
para permitir um melhor espaço na altura dos ombros.  
 
Características técnicas 
Envergadura:   9,9 m Peso vazio: 285kg                  
Comprimento: 7,2 m Peso Max: 450 kg 
Vcruise: 200 km/h Alcance: 960 km 
Vstall: 48 km/h R/C: 6,5 m/s 
Motor: 80 hp Rotax 912UL Cap: Biplace 
 
Voei muito no CS-ULM, da Escola Pelicano em Tires, tão logo cheguei a Portugal. 
Ótimo avião para voos longos, por sua velocidade e alcance. Fomos a Espanha com 
ele. Descobri o kit na Rep. Checa e logo encomendei. Fiz o modelo idêntico ao que 
voávamos, inclusive com trem retrátil (não previsto no Kit) copiado do avião real.   

 
Características técnicas do modelo 
Fabricante do kit: Top model cz             Material: fibra/balsa  
Envergadura:   1400 mm                       Peso: 1800 g 
Comprimento: 1129 mm                       Bateria: 3S/2200mah                    
Motor: Axi                                             Escala: 1/7    

O Sova em Tires antes da saída para um voo

Modelo pronto para o 1º voo
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21.1 - Detalhes e voo

Aproveitando o conhecimento que tinha de voar varias horas 
nesse avião e das diversas fotos tiradas já com esse propósito, foi 
feito um cockpit em escala, com o máximo de detalhes, que ficou 
bastante visível, em função de seu canopy em forma de bolha. 
Os trens fixos fornecidos no kit foram substituídos por retráteis, 
utilizando o mesmo conceito do sistema mecânico do avião e os 
mesmos perfis quadrados do trem principal, conforme original. 
Todos os logos e adesivos do avião foram fotografados e reduzi-
dos para uso no modelo. O resultado final ficou realmente muito 
próximo de um modelo em escala, que se somou a uma quali-
dade de voo muito boa, com grande estabilidade.

 Voo – click na imagem para abrirSova – 3 vistas

Detalhe dos trens de aterragem

Detalhe do cockpit

https://www.youtube.com/watch?v=CaZ-1jhuCTo
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 22.0 – O HÉRCULES C-130

Após a Guerra da Korea, onde adotaram aviões de transporte com motores a pistão (C-
119, C-46 e C-47), a USAF decidiu abrir concurso para um novo transporte tático que 
utilizasse os recentes motores “turbo-hélices”. A Lockheed saiu vencedora com um pro-
jeto de asa alta e rampa traseira, à semelhança do C-123 Provider (bimotor originário 
de um planador de desembarque do pós guerra), só que com 4 motores T-56 Allison. 
O protótipo YC-130 voou em 23/08/54 e, desde lá, perto de 2500 foram produzidos 
nesses 65 anos. Por sua versatilidade e capacidade de operação em pistas não pavimen-
tadas, foi adotado pelas forças aéreas de mais de 60 países, incluindo Brasil e Portugal.  
 
Características técnicas 
Envergadura:      40,4 m                            Peso vazio:  4.400kg                  
Comprimento:   29,8 m                            Peso Max:   70.300kg 
Vcruise:              540 km/h                       Cap. Carga: 20.400kg 
T/O dist.:           1093m @ max gross       Alcance:      3800 km 
Motor: 4 Allison T56A-15, 4590 shp        R/Climb:    1830 ft/min                     
 
Meu contacto com o C-130 foi quando Diretor Técnico do Clube de Planadores (67 a 
72), levando  para-quedas para revisar na Base do Galeão. Nosso piloto rebocador, Júlio 
Stelio, F/E do avião, me permitia sempre uma visita. Já em Lisboa, via na loja de aero-
modelos do Cavadas uma fuselagem semifeita. Insisti tanto, que acabou por me vender.   
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:          ModellBau-Vöster          Material:     fibra e balsa  
Envergadura:      1800 mm                       Peso:           3300 g 
Comprimento:   1320 mm                       Motor:        4x Axi 
Escala:                1/22,5                             Bateria:       2x 3S 3300mah

O 2470 após aterragem no Galeão

Modelo do 2470 pronto para o 1º voo na Siderurgia
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22.1 - Detalhes de acabamento

Foi escolhido o FAB 2470, modelo C-130H, como avião de re-
ferência, por ser um dos últimos que ainda mantinha a cor cinza, 
que preferia, no lugar da nova pintura camuflada. Posterior-
mente, soube que esse avião sofreu um acidente numa aterragem 
na Antártida, em 2014, e acabou por ser desmantelado. Apesar 
de não muito visível, foi feito um cockpit bem em escala, com 
os dois tripulantes e todos os instrumentos. As janelas trans-
parentes e vários detalhes de acabamento externo foram intro-
duzidos, para um melhor realismo do modelo. As hélices 
quadripás à escala foram difíceis de encontrar, tendo sido utili-
zadas as do P-51 da GWS recortadas. 

Vista superior com as linhas da asaDecoração do 2470 do 1º esquadrão do 1º GT

Detalhe do cockpit antes da montagem
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22.2 - Características de voo

 Vídeo C-130  click para abrir

O modelo sempre voou muito bem. Era bastante estável e tinha baixa velocidade de aproximação com pleno flap. Precisava 
manter certa dose de potência até o toque, por causa da sustentação gerada pelo fluxo de ar das hélices, sobre as asas. Essa mesma 
característica tinha também o avião verdadeiro. Outro cui dado importante era, após a aterragem, procurar manter a reta, para 
não encostar as hélices externas no solo, devido ao estreito trem de pouso principal.

https://www.youtube.com/watch?v=7as_j1WoDNU&feature=youtu.be
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 23.0 – O VITO

Muito leve, o modelo foi desenvolvido e fabricado em série pelo pró-
prio Cavadas para o voo de iniciantes. Permitia um voo fácil e lento, 
em pequenos espaços. Um verdadeiro Park Flyer. Foi uma oferta, 
como reconhecimento por ser um bom cliente da loja. Voava muito 
bem e era nosso preferido para ser lançado do quintal da casa da Be-
loura e depois aterrar ali mesmo. Inicialmente, voava com um pequeno 
motor sem redução e com baterias NIMH. Ao longo do tempo, passou 
a ter dificuldades de se sustentar e substituímos o motor por um com 
o dobro da potência com redução. Passou a ser um novo avião, fazendo 
até loopings. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Cavadas         
Material: Isopor de baixa densidade 
Envergadura: 1040 mm    
Comprimento: 780 mm 
Peso: 292 g 
Motor: EPS-100C e depois 300C 
Bateria: NIMH e depois 3S - 740 mah 
                                            

Modelo com o motor original

 1º voo com o novo motor

https://www.youtube.com/watch?v=85fXHfBaJuM&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 24.0 – O PIPER CHEROKEE

O Piper PA-28 Cherokee foi  desenvolvido para competir com a família de aviões 
leves da Cessna (172/182) e da Beechcraft (Musketeer). Servia também como alter-
nativa ao modelo  maior e mais caro da Piper, o Comanche, de trem retrátil. A con-
cepção simples (monoplano triciclo, metálico de asa baixa,  estabilizador móvel, asa 
de corda constante e, inicialmente, trem fixo), parece ter sido a fórmula do sucesso, 
tendo sido produzidas, a partir de 1961, mais de 32.000 unidades de diversos mo-
delos e motorizações (mais tarde também com trem retrátil), até os tempos atuais.  
 
Características técnicas (PA-28 150)  
Envergadura:      9,2 m                              Peso vazio:544 kg                  
Comprimento:   7,2 m                              Peso Max: 975 kg 
Vcruise:              200 km/h                        Alcance:    867 km 
Vstall:                 87 km/h                          R/C:          670 ft/min 
Motor:                Lycoming O-320 150HP Cap:          1 piloto e 3pax 
 
O Kit do modelo foi ganho num sorteio por ter participado num encontro na B.A. 
da OTA. Entusiasmei-me em montá-lo, porque naquela época voávamos um Che-
rokee (matricula Inglesa) no Aeroclube de Portugal. O kit era muito diferente do 
avião. Tive de fazer nova fuselagem, tomando por base uma planta da Gwillows, 
ampliada e ajustada, para que se tornasse mais semelhante a um Cherokee atual.   
                           
Características técnicas do modelo 
Kit:                    Herr Engineering            Matl:         balsa  
Envergadura:      1200 mm                        Peso:         980 g 
Comprimento:   830 mm                          Bat:           3S/2200mah           
Motor:               Axi outrunner                  Escala:       1/8

O PA-28 em uma versão moderna

O modelo, já mais semelhante à versão atual
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24.1 - Construção e voo

Kit da Gwillows – Cherokee 140

Kit original – Herr Engineering

 Voo – Click na foto para abrir

O kit da Herr Engineering, apesar da boa qualidade, nada tinha a ver com o avião real. Aproveitei as asas (aumentadas em 15 cm), os 
lemes e os trens de aterragem. Para a fuselagem, ampliei a planta de um kit Gwillows (do 1º avião produzido) e introduzi modificações 
para torná-lo igual aos modelos mais recentes (3ª janela, capot do motor 
mais alongado e barbatana no leme). Ficou mais próximo de um modelo 
em escala, embora, no início, tenha voado muito mal. Foi preciso mo -
ver o CG à frente, 
aumentar a área de 
leme, corrigir o ân-
gulo do mo tor e re-
duzir a sen si bilidade 
de aileron, para que 
voasse bem. 

https://youtu.be/FiIjQMmuYrs?list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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  OS PRIMEIROS JATOS ELÉTRICOS
25.0 - O GENERAL DYNAMICS F-16A

O General Dynamics F-16 Fighting Falcon foi originalmente concebido e desen-
volvido para a USAF a partir do conceito experimental (LWF) de um interceptor 
diurno de curto alcance, complementar ao F-15 Eagle. Evoluiu depois para ser um 
caça bombardeiro de alto desempenho. O primeiro F-16A voou pela primeira vez 
em Dezembro de 1976. É, até os dias de hoje, um caça de grande sucesso, tendo 
sido entregues mais de 4600 unidades. 
 
Características técnicas 
Envergadura: 9,45 m Peso vazio: 8.495 kg            
Comprimento: 15,03 m Pmax dec: 19.185 kg 
Vmax: Mach 2.05 (2180 km/h) Alcance: 4.215 km  
Vsea level: 1482 km/h (Mach 1.2) R/C: 2.000 ft/min        
Vapproach: 240 km/h Teto opr: 59.000 ft  
Motor: P&W F-100/17.800lbf/29.500lbf (afterburner) 
 
Ganhei o kit de presente de aniversario no dia da festa de casamento do Cavadas no 
dia 12 de Junho. A ideia foi de me iniciar no mundo dos jatos, especialidade do Ca-
vadas, em sua loja de aeromodelos. 

 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Flying Styro, Czech Republic 
Envergadura: 580mm Peso: 406 g      
Comprimento: 740mm Bat: 3S/1100mah 
E-Fan 60mm Escala: 1/20

F-16A do esquadrão 313 no Tiger meet em Fairford

O modelo, pronto para display
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25.1 - Características e voo

O modelo foi testado inicialmente com uma bateria 2S 750mah. 
Faltou empuxo e fui orientado a abrir uma grande entrada de ar 
na barriga. Passou a voar, mas sempre “under powered”. Anos 
mais tarde, resolvi colocá-lo em voo novamente, para filmagem. 
Não teve potência com a 2S. Com uma 3S 1100mah voou com 
boa velocidade mas, aparentemente, teve um problema com um 
servo e ficou completamente destruído (video nr 1). Como de-
safio, foi reconstruído e acabou por voar perfeitamente apesar 
de um lançamento complicado (video nr 2)   

 Vídeo nr 2 (click na figura) Vídeo nr 1 (click na figura)

Destroços após o voo anterior

https://youtu.be/w6k2T1gDRZ4
https://youtu.be/U7hBUzDTvEI
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 26.0 – O MIG 15

O Mikoyan-Gurevich MiG-15 foi um caça  desenvolvido pela União Soviética,  
que fez seu primeiro voo em dezembro/1947 (2 meses depois do F-86). O protótipo 
utilizou motores Rolls Royce Nene (com compressor centrífugo e 5.000 lbf de em-
puxo), “gentilmente cedidos” pela Inglaterra, num acordo que previa sua futura fa-
bricação sob licença pelos Soviéticos. Posteriormente, os mesmos foram “reverse 
engineered”, ampliados e fabricados pela Klimov, atingindo o empuxo de 5,950 
lbf. Foram adotadas asas com enflexamento de 35º, conforme tecnologia desenvol-
vida pelos alemães, o que permitiu atingir altas velocidades, ainda que subsónicas. 
Foram produzidos mais de 13.000 na União Soviética e cerca de 5.000 sob licença. 
 
Características técnicas 
Envergadura:      10,08 m                          Peso vazio:3681 kg     
Comprimento:   10,1m                             Peso Max: 6100 kg 
Vmax:                Mach .9 (1107 km/h)     Alcance:    2.520 km 
Vcruise:              Mach .7 (850 km/h)       R/C:          10.080 ft/min 
Motor:               Klimov/5950 lbf              Teto opr:   50.900 ft 
 
O aeromodelo foi comprado no Cavadas como uma 2ª etapa no desenvolvimento 
para os jatos. Voava muito bem, com muito barulho e era extremamente ágil no 
controle lateral devido ao diedro negativo.  
 
Características técnicas do modelo 
Fab.:                   Alpha Model Czech Rep.Mtl:           EPO 
Envergadura:      750mm                           Peso:         450g                 
Comprimento:   740mm                           Bat:           3S/1500mah                                    
Motor:               Speed 300/6                    Escala:       1/13 O modelo pronto

MIG-15, decolagem
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 MIG após reparo  -  Click na foto para video

26.1 – Características de voo

O modelo, apesar de muito sensível e rápido, resistiu a muitos voos, sempre na Siderurgia. Num voo conjunto, com o Luiz Fer-
nando no F-86, teve uma perda repentina de controle de profundor e colidiu com o solo na vertical. Restou só a cauda. Mais 
tarde descobri que o Vicente da SV Modelismo tinha um avião em construção que tinha danificado completamente a cauda no 
transporte. Foi só chegar a acordo no preço. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfQptVJQIJw&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 27.0 – O MIG 15 ART - TECH

Logo após a quebra, em viagem a Genebra, des-
cobri em uma loja, junto a fronteira com a 
França, um kit completo do MIG, de tamanho 
semelhante, e que vinha inclusive com transmis-
sor e trem de aterragem. Como gostávamos 
muito de voá-lo, apesar do preço mais alto que 
o desejado, acabei por não resistir e comprar. In-
felizmente, depois, vim a constatar a baixa qua-
lidade do modelo. Os servos tiveram que ser 
todos substituídos (inclusive colocando indivi-
duais nos ailerons), os ailerons ampliados e o 
motor e variador, que insistiam em parar depois 
de menos de 2 minutos de voo, substituídos um 
de cada vez. No final, acabou por voar bem.  

 Novo MIG  -  Click na foto para video
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Art - Tech Mtl: EPO 
Envergadura: 800 mm Peso: 666 g 
Comprimento: 800 mm Bat: 3S/1600mah 
Motor: Art Tech (inicial) Escala: 1/12

https://youtu.be/gxTXoSbJ_d4
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 28.0 –  O F-86 SABRE

Ao final da 2ª Guerra, a North American Aviation, que produzia o P-51 
Mustang, um dos caças a hélice de maior sucesso, iniciou o projeto do 
FJ-1 Fury, um caça a jato de asas retas, destinado a atender às necessidades 
da US Navy. Suas asas, empenagem e canopy eram derivadas do P-51, 
sendo produzidos cerca de 30 aviões. Logo após o final da Guerra, com o 
acesso às pesquisas alemãs em aerodinâmica e compressibilidade, foi de-
cido adotar uma asa com enflexamento de 35º. O FJ-2, (depois F-86), 
voou em Outubro de 1947 e fez grande sucesso, tendo batido vários re-
cordes, inclusive o de ultrapassar a velocidade do som. Foram produzidas 
um total de 9860 unidades. 
 
Características técnicas 
Envergadura 11,3 m Peso vazio: 5046 kg        
Comprimento: 11,4m Peso Max: 8234 kg                                                     
Vmax: Mach 1.02 (1091 km/h) Alcance: 2454 km  
Vstall: 200 km/h                        R/C: 9.000 ft/min 
Motor: GE J47,  5910 lbf Teto opr: 49.600 ft  
 
O aeromodelo foi comprado no Cavadas para acompanhar o Mig 15. Voava 
também muito bem, com menor ruído e mais dócil que o Mig. Um dia 
caiu na área de escritórios da Câmara, construída junto à Siderurgia. Difícil 
tê-lo de volta, mas finalmente recuperado e com poucos danos. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Alpha Model Czech Rep. Mtl: foam 
Envergadura: 750mm                Peso: 450g     
Comprimento: 740mm                Bat: 3S 1500mah 
Motor: Speed 300/6                   Escala: 1/15

O F-86 em voo

 Video – click  na figura para abrir

https://youtu.be/imfFXzYu7iw
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 29.0 –  O HK36 SUPER DIMONA

Desenvolvido pelo Austríaco Wolf Hoffmann a partir da década de 80, essa série de 
motoplanadores começou com o H36 Dimona, construído em Fibra de vidro, com 
asa baixa e perfil Wortmann FX 63-137, e freios aerodinâmicos no extradorso, cauda 
em T, trem de pouso convencional e motor Limbach. O Super Dimona é a versão 
com trem de pouso triciclo, longarinas em fibra de carbono e motor Rotax 912. Mais 
tarde, foi também desenvolvido o DA-36 Eclipse, um avião leve de treinamento, com 
as mesmas características, mas com 10,87 m de asa e motor Continental de 125 HP. 
Os vários modelos fabricados somam-se perto de 1000 unidades. 
 
Características técnicas 
Envergadura 16,0 m Peso vazio: 497 kg       
Comprimento: 7,1m Peso Max:  770 kg 
Vmax: 275 km/h Alcance: 1094 km 
Vcruise: 182 km/h L/D: 27@105 km/h 
Mot: Rotax 912/80hp Afund: 0,9m/s@79 km/h 
              
Acompanhei o desenvolvimento do Hoffmann Dimona desde o início. Numa com-
paração de motoplanadores que fiz, ele se destacava. Mais tarde, voei o Eclipse como 
copiloto do Luiz Fernando em Columbus, Ohio. Pelo seu acabamento interno e ca-
racterísticas de voo, considerei o carro esporte dos treinadores. Quando vi o aero-
modelo no Cavadas, não hesitei em comprar. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: BMI, Bélgica Mtl: Fibra/balsa (asas) 
Envergadura 2400mm Peso: 1.950 g           
Comprimento 1090mm Bat: 3S/2700mah 
Motor: Axi Gold lin Escala: 1/7

O Super Dimona junto à fabrica na Áustria

    O modelo, logo após construído

 Voo de colina em São Julião -  Click na foto para 

https://www.youtube.com/watch?v=N5MrUC14hI4
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 30.0 – O BRIO 10 

Projetado pelo tricampeão mundial de acrobacias, o Argentino Quique Somen-
zini e produzido pela E-flite, o Brio 10 é uma réplica reduzida do modelo F3A 
que venceu o campeonato americano de 2005. Seu segredo está numa asa de 
baixo alongamento que tem seu centro de sustentação mais próximo da fusela-
gem, permitindo um alto grau de “roll rates” com grande precisão. 

 
O modelo foi adquirido em 2006, na Hurricane Hobbies em Ohio, próximo 
da Universidade do Luiz Fernando, por 95 USD, com motor e variador. 
Passou a ser nosso modelo preferido e, desde então, todos os dias de voo co-
meçam com um treino no Brio. Excelente treinador de acrobacias é fácil de 
transportar já montado e voa com qualquer vento. Por conta do grande nú-
mero de voos e manobras, teve algumas quebras (principalmente na parte 
dianteira da fuselagem), todas  recuperadas e mantendo sempre a caracterís-
tica de voo original. Era uma avião tão bom que comprei um kit reserva na 
França. Depois do último evento (choque no ar com o Spitfire do Carlos 
São Paulo), decidi abandonar o primeiro e montar o reserva. 
 
Características técnicas 
Fabricante: E- flite       
Material: Madeira e fibra (Cowling) 
Envergadura: 1040 mm    
Comprimento: 1015 mm 
Peso: 980 g 
Motor: E- flite Park 480 e depois Axi 
Variador: E- flite 40 amp 
Bateria: LIPO 3S 2200 mah                                            

O original

Uma quebra

Recuperado
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30.1 - Filmagens em voo

Apesar de uma enorme quantidade de voos, existem pou-
cos vídeos desse avião. O primeiro, com a câmara mon-
tada na barriga, dá uma boa ideia da precisão das 
manobras permitidas por ele, além da impressão de estar 
a bordo de um avião real. 
O segundo vídeo, filmado externamente, mostra, além 
de varias manobras, o “tonneau rápido”, que faz com 
grande precisão. Mostra  também varias aterragens que, 
apesar do vento cruzado relativamente forte, são feitas 
com grande facilidade. 
É de todos, sem dúvida, o avião mais versátil que temos. 

 Video do voo – click na imagem para abrir 

 Voo – click na imagem para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=FMtjp8yRbY0&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=2o_-H_weX3w&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 31.0 – O PIPER PA-18  SUPER CUB

Introduzido em 1949 pela Piper Aircraft, é um desenvolvimento do J-3, pas-
sando pelo PA-11. Seus grandes diferenciais eram a existência de Flaps, a es-
trutura da asa em alumínio ao invés de madeira e as varias opções de motores, 
bem mais potentes (de 108 a 180 HP). A configuração básica, a  fuselagem 
em estrutura tubular e todo o revestimento em tela, foram mantidos dos mo-
delos anteriores. No total, foram produzidas mais de 9000 unidades desse mo-
delo, que, por suas características de leveza e baixa velocidade de pouso, é 
muito usado para “bush flying”, reboque de faixas e reboque de planadores. 
 
Características técnicas 
Envergadura:      10,7 m                     Peso vazio:     422 kg          
Comprimento:   6,9 m                       Peso Max:      794 kg                                                            
Vmax:                210 km/h                Alcance:         640 km  
Vcruz:                185 km/h                R/C:              960 ft/min 
Vstall:                69 km/h                  Teto opr:       19.000ft 
Motor:              Lycoming 150hp     Combustível: 140 lts. 
 
Esse foi o avião que mais voei na minha vida de piloto. Principalmente, rebo-
quei planadores e fiz translados de aviões que tinham o motor substituído e 
precisavam ser homologados em São José dos Campos. Quando vi o modelo 
pendurado no teto da Hurricane Hobbies, não tive dúvidas em comprá-lo. 
Era branco e mais tarde pintei de amarelo, cor do PP-GIN, que muito voei. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:         Hobby Zone            Material:        EPS 
Envergadura:      1200mm                  Peso:              715g     
Comprimento:   825mm                    Bat:                NIMH/7 cell/1000     
Motor:               450 Brushed            Escala:           1/9    

O Piper PA-18

 O voo – click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=8o1sLSvltaQ&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 32.0 – O BOEING 777-200

Em 1978, a Boeing revelou ao mercado três novos projetos. O 757 para subs-
tituir o 727, o 767 para competir com o A-300 e o 777 trireator para rotas de 
longo curso. Graças ao ETOPS, o sucesso do 767 em rotas trans-oceânicas foi 
muito grande, o que levou o trireator a ser arquivado e considerada a hipótese 
do 767X, alongado e com asas maiores. A decisão de um projeto totalmente 
novo aconteceu em 1988. Tinha fuselagem bem mais larga, motores de grande 
diâmetro e alta eficiência e comandos Fly by Wire. O 1º voo comercial ocorreu 
em 1995, com a United. É hoje o wide Body de maior sucesso comercial, tendo 
ultrapassado a marca dos 2000 pedidos.  
 
Características técnicas (B-777-200ER/GE) 
Envergadura: 60,9 m Peso vazio: 138.100 kg                  
Comprimento: 63,7 m Peso Max:  297.550 kg 
Vcruise: Mach .84 (893 km/h) Alcance:    13.080 km 
Motor: GE90 – 93k lb thrust Cap:     313 pax – 2 classes 
 
O kit foi comprado no depósito do Cavadas, após o fechamento da loja. Sempre 
foi minha vontade ter um jato comercial RC e o 777-200 (esc. 1:1) foi também 
o último jato que adquiri antes de sair da Varig, sendo também voado por meu 
irmão.   
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: MTH Hobby–Taiwan Matl: EPS  
Envergadura 1390 mm              Peso: 1600 g 
Comprimento: 1490 mm              Bat 3S/4900mah 
EDF: 64 mm/ motor Axi Escala: 1/42

O 777 sobre a fábrica em Everett

O modelo, após pintura nas cores Varig
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32.1 - Detalhes de acabamento

O PP-VRB da Varig teve 3 tipos de pintura: a original, saída de 
fábrica, a comemorativa dos 75 anos (em que também batizou 
o avião de Ruben Berta) e a 3ª, em que aparecia o nome Varig 
em grandes dimensões. Optei pela primeira, por ser fiel ao pro-
jeto de mudança de imagem geral da Empresa, ocorrido ainda 
na minha gestão como presidente. 
 
Quanto ao modelo, na corrida de decolagem do 1º voo, pegou 
fogo em um dos ESC’s e teve que abortar. Depois, após subs-
tituição, passou a voar muito bem.   

Pronto para a 1ª tentativa de vooRecém chegado do Cavadas 

Pintura dos 75 anos
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A 2ª versão, com o trem recolhido

 Voo – Click na foto para abrir

32.2 - Voos e versões

Apesar de ter características de voo razoáveis até em dias tur-
bulentos, conforme aparece no vídeo ao lado, o modelo 
tinha trem fixo, turbinas de 3 pás com um ruído nada rea-
lista e acabamento em espuma aparente. Essas características 
o tornavam pouco atrativo e nada adequado para a minha 
coleção.    
 
 
 
 
 
 
 
2ªversão 
 
Foi decidido fazer uma completa intervenção, abrangendo 
todos os pontos inadequados: 
Foi instalado trem retrátil (E-flite), substituídos rotores de 
3 pás das turbinas por modelo 12 pás (Freewing) e feita co-
bertura completa em Monokote, dando novo visual e aca-
bamento.  
O peso aumentou apenas 90 gr, sendo compensado por uma 
bateria mais leve.  
Em voo, o ruído tornou-se muito mais realista e a aparência 
e desempenho com o trem retrátil fizeram a diferença.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UbDX14BfTvc


 VOLTAR AO ÍNDICE | 71

 33.0 – O F-86F SABRE DA FAP

A Esquadra 50 (mais tarde 51) “Falcões” foi formada em 4/02/58 na Base Aérea 
de Monte Real, com o objetivo de operar o F-86F. Em 22/09, realizou-se o 
primeiro voo de um piloto português nesse equipamento e, dois dias após, o 
mesmo piloto ultrapassou, pela primeira vez, a barreira do som em Portugal. 
Nessa época, foi reativada a patrulha acrobática “Dragões”, que passou tam-
bém a utilizar os F-86F. Em 1961, foram destacados 8 F-86F para operar na 
Guiné-Bissau, onde serviram até 1963, em missões de defesa aos ataques dos 
Mig-15 e Mig-17 da Guiné-Conakri. 
O F-86F operou com a FAP até 30/06/1980, somando um total de 60.000 
horas de voo.

O F-86F em frente ao Museu de Alverca

O modelo pronto após recuperação

O modelo tinha, originalmente, propulsão a jato e pertencia ao Comte. Carlos 
Conceição, que voava na TAP e havia voado esse avião na FAP. Estava no 
depósito do Cavadas, já no lixo e bastante danificado, após quebra na OTA. 
Apanhei-o, apenas com o objetivo de pendurar no teto, como display. Ao 
chegar em casa, meu filho não aceitou a ideia e me desafiou a recolocá-lo em 
voo, dessa vez com motorização elétrica.  
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Bob Violet – USA Matl: GRP e foam   
Envergadura: 1600 mm Peso: 6,5 kg 
Comprimento: 1520 mm Bat: 2x 4S/5200mah 
EDF: 120 mm/ motor Plattenberg Escala: 1/7

Características técnicas (F-86F) 
Envergadura:     11,3 m                            Peso vazio:  5.046 kg                  
Comprimento:  11,4 m                            Peso Max:   8.234 kg 
Vmax: Mach 1.02 (1091 km/h)                Alcance:      2.454 km 
Vstall:               200km/h                         R/C:          9.000 ft/min 
Motor:              GE J47 5.910 lb. thrust   
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33.1 - Versões

Já após recuperado e com EDFO modelo, da forma como chegou

….com o Cavadas dando partidaA 1ª versão, com turbina
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 Video – click na figura

33.2 - Voo

Desde o início, foi utilizada uma turbina EDF de fibra de car-
bono, marca “Aeronaut”, com 120 mm de diâmetro, e grande 
eficiência. Em termos de baterias, no começo, foram adotadas 
2 de 3S/5.000mah, que deixavam a desejar em termos de em-
puxo. Mais tarde, após um choque com uma árvore, por falta 

de razão de subida, decidiu-se utilizar baterias 4S/5200, com 
pleno sucesso. A relação peso/empuxo ficou semelhante à do 
avião verdadeiro e passou a voar bastante melhor. É extrema-
mente fácil de voar e pousar e bastante visível, graças às suas di-
mensões.   

https://www.youtube.com/watch?v=dYMFzBa8uVc&feature=youtu.be
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 34.0 – O SUD AVIATION CARAVELLE III

O Sud Aviation SE 210 Caravelle foi um jato de médio alcance, desenvolvido na 
França, na década de 50. Teve parceria da De Havilland Inglesa e usou vários compo-
nentes do Comet, inclusive a estrutura do cockpit. A Rolls Royce, participante do pro-
jeto, indicou o uso de 3 motores Avon e posteriormente 2, devido à melhora de 
empuxo. Fez o 1º voo em 05/55 e entrou em serviço em 04/59. No total existiram 12 
versões, variando de 80 a 140 passageiros. A Varig foi a 3ª empresa a operar (depois da 
SAS e A. France) e recebeu a versão I (depois modificado para  III com 11.400 lbs de 
empuxo), equipados com para-quedas de cauda. A versão VI R, desenvolvida para os 
EUA, possuía turbinas de 12.600 lbs, reversores, spoilers e janelas do cockpit maiores. 
Foram produzidos um total de 282 unidades, sendo 20 para a United Airlines. 
 
Características técnicas (Caravelle III) 
Envergadura: 34,3 m Peso vazio: 22.200 kg                  
Comprimento: 32,0 m Peso Max:   46.000 kg 
Vcruise: Mach .75 (800 km/h) Alcance: 1.700 km 
Motor: RR Avon – 11.4k lbf Cap: 80 pax 
 
O Caravelle marcou muito nossa vida por termos participado de um voo inesquecível, 
quando, pilotado por nosso pai,  demonstrou suas qualidades de planeio, tendo reduzido 
os motores a 13.000 mts e planado 300 km entre as cidades de Passo Fundo e Osório 
no RGS. Apesar de ser considerado um dos mais belos aviões, não existiam modelos 
R/C. Acabei por desenvolvê-lo a partir do mesmo kit do 777, anteriormente usado.   
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: MTH Hobby–Taiwan Matl: foam  
Envergadura: 1500 mm Peso: 1600 g 
Comprimento: 1400 mm Motor: Axi  
Escala: 1/22 Bateria: 3S 4000mah

O Caravelle III da Varig

O modelo, na 1ª versão

SE-210 Caravelle III
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34.1 - Detalhes da construção

A ideia de fazer o Caravelle a partir do mesmo kit do 777 veio após a 
construção desse último. Queria complementar minha coleção com esse 
avião mas nem plantas encontrava. Como os 2 aviões tinham secção de 
fuselagem redonda, comecei a comparar as proporções e vi que, com pe-
quenas modificações, poderia chegar lá. No avião real, o diâmetro de fu-
selagem era praticamente o dobro, ou seja, como a escala do 777 era de 
1:42, o outro ficaria com 1:22, o mesmo acontecendo com as asas que 
precisariam mudar apenas o enflexamento e a forma na raiz. Os motores 
seriam os mesmos, apenas mudando a carenagem e introduzindo a fixa-
ção na cauda. O estabilizador, também semelhante, teria que ser colo-
cado na posição cruciforme. Com tudo definido, foi só passar no 
depósito do Cavadas e apanhar o kit remanescente que já havia visto.  

Já com asas modificadas, turbinas e lemes na posiçãoO nariz, depois de lixado na forma

O kit do 777 da forma que chegou
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A 2ª versão, com outro nível de acabamento

 Vídeo – click na figura

34.2 - Voo e versões

O modelo tinha características de voo bastante estáveis e um 
ótimo planeio, como o avião verdadeiro. Tinha, porém, uma 
clara falta de potência (corria muito na pista para decolar e 
depois, pouca razão de subida). Além disso, tinha um ruido 
não característico de jato (por causa de seus fans de 3 pás) e 
o acabamento era em espuma aparente pintada.    
 
 
 
 
 
 
2ªversão 
 
Foi decidido fazer uma completa intervenção, abrangendo 
vários pontos: 
Foram substituídos os motores e rotores tripás das turbinas 
por modelos 12 pás utilizados no A-10 de 64mm da Free-
wing, foi feita cobertura completa em Monokote, sendo uti-
lizada, além do branco e azul (na pintura e letras), a cor 
alumínio brilhante no lugar do cinza das asas e fuselagem. 
dando novo visual e acabamento. A bateria 3S de 4900mah 
foi substituída por uma 4S de 4000, mantendo o mesmo peso  
No total, houve um aumento de peso de apenas 100gr., mas 
a aparência, características de voo e nível de ruído mudaram 
completamente. 

https://youtu.be/NZkBr_9pZqk
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 35.0 – O FAIRCHILD C-119

O Fairchild C-119 Flying boxcar (vagão voador) foi desenvolvido com 
base no C-82 Packet, com o objetivo de corrigir vários defeitos graves re-
portados. O C-82 foi fabricado apenas entre 1945 e 1948 (223 unidades). 
No C-119, o cockpit foi retirado da parte superior da fuselagem e colocado 
no nariz, permitindo uma melhor visibilidade, um formato mais aerodinâ-
mico e um melhor aproveitamento da área de carga (também mais larga). 
Foram instalados motores de 3400 HP com hélices quadripás (antes 2100 
com tripás) e reforçadas as asas e a área de cargas. O resultado foi um grande 
sucesso. A capacidade de carga cresceu de 9 para 12,5 toneladas, melhorou 
a razão de subida e passou a ter uma estrutura bem mais durável. Fez seu 
primeiro voo em Nov/47 e foi fabricado até 1955, num total de 1183 uni-
dades. 
  
Características técnicas  
Envergadura: 33,3 m Peso vazio: 18.053 kg                  
Comprimento: 26,3 m Peso Max:   33.566 kg 
Vcruise: 320 km/h Alcance: 2.850 km 
Motor: Wright 3350/3400hp Cap: 67 soldados + 5 trips 
  
Desde que chegamos ao Rio de Janeiro em 1962, acompanhávamos a ope-
ração desses aviões que, por vezes, voavam no Galeão. Notava-se a diferença 
entre os C-82 e 119, este muito mais elegante e aerodinâmico. Quando vi 
na Net que existiam planos de um grande modelo RC, imediatamente en-
comendei. Foram 4 anos para construir.   
  
Características técnicas do modelo 
Planos: Dan Palmer–LA, Ca Matl: madeira  
Envergadura 2770 mm Peso 10.800 g 
Comprimento: 2200 mm Motores:Saito Fa-125 4T  

O C-119 FAB 305 no museu aeroespacial

O modelo, pronto para voo
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35.1 - Detalhes da construção (1)

O painel do modeloO cockpit do avião original

Diedro negativo da raiz para suspender o vagãoA construção da fuselagem
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35.1 - Detalhes da construção (2)

Perfil da fuselagemCobertura em madeira quase finalizada 

 Vista 3/4Estrutura básica concluída
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35.1 - Detalhes da construção (3)

O compartimento de cargasInstalando servos para abertura das portas

Ideia inicial para posicionar os motoresInício da cobertura em Solartex
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35.2 - Acabamento (1)

Existiam duas opções de pintura para acabamento. Foi decidido 
utilizar a do 2º/1º GTT de 1968 do avião 2305, que está pre-
servado no MUSAL, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. 
Dessa forma, fotos de todos os detalhes foram gentilmente ce-
didas por aquela entidade, o que ajudou a tornar o modelo bas-
tante semelhante ao verdadeiro.    

C119G
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35.2 - Acabamento (2)

Pronto para o vooAcabamento terminado. Só faltam os motores

Parecia um foguete…O ajuste do ângulo dos booms em relação à fuselagem
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35.3 - O Voo

Tinha sido bastante difícil obter uma 
hélice quadripá adequada para o motor 
125 4 tempos e essa hélice, obvia-
mente, não constava da recomendação 
do fabricante. Decidi, então,, fazer os 
primeiros voos com hélices bipás, exa-
tamente conforme o especificado. No 
dia do 1º voo, as condições não esta-
vam adequadas, com vento forte de 
través e rajadas. Acreditando que para 
a massa que tinha não teria grande in-
fluência, resolvi erroneamente voar. 
Decolou muito bem, foi muito dócil 
no voo e não apresentou nenhuma ten-
dência, não precisando de trim. Na 
aterragem, com meio flap, fez um 
toque suave, mas na corrida final aca-
bou por sair da pista pelo efeito do 
vento. Teve pequenos danos no trem 
dianteiro. Esse voo não foi filmado. 
No 2º voo, já com hélice quadripá e  
direito a vídeo, correu tudo normal, 
com exceção do motor nº 1 que parou 
após o pouso devido a ter saído o tubo 
de pressão do tanque de combustível – 
o mesmo usado para abastecimento.  

 Vídeo do 2º voo – Click na foto para abrir

Preparando para o 1º voo

https://youtu.be/LhU5d2BxRZ0
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 36.0 – O LOCKHEED F-35

O Lockheed Martin F-35 Lightning II é um caça Americano de combate 
e ataque ao solo, invisível ao radar (stealth) e equipado para guerra eletrónica. 
Foi desenvolvido em 3 variantes: o F-35A, (decolagem e pouso convencional), 
o F-35B (STOVL - decolagem curta e pouso vertical) e o F-35C (Porta 
Aviões). Foi o vencedor do concurso Joint Strike Fighter (JSF) contra o X-
32 da Boeing em 2001. Foi adquirido por vários países da NATO e, por ser 
um projeto extremamente complexo e sofisticado, ultrapassou largamente 
seu orçamento de fabricação, sofrendo inúmeros atrasos nas entregas. Os pri-
meiros F-35B (Marine Corps) foram entregues somente em 2015, seguidos 
dos F-35A (USAF) e, por último, dos F-35C em 2019. Já foram construídas 
mais de 500 unidades e a encomenda total deverá ser de perto de 2500 aviões, 
para entrega até 2044, com valor médio de 100M de USD por unidade.  
Características técnicas (F-35A) 
Envergadura:    11,0 m                               Peso vazio: 13.290 kg                  
Comprimento: 15,7 m                               Peso Max:  22.471 kg 
Vmax:               1.6 Mach (1.704 km/h)      Alcance:     2.800 km 
Motor:              P&W 135 28/43.000 lbs    Gmax:       +9 
 
Vi o modelo, pela 1ª vez, numa loja em Bruxelas. Como admirava o seu de-
sign e seguia seu projeto desde o início, tendo conhecido inclusive seu “pro-
gram manager”, acabei por comprá-lo, quando o vi na SV Modelismo.    
Características técnicas do modelo 
Fabricante:        Graupner                            Matl:         Foam  
Envergadura:    590mm                              Peso:          680 g 
Comprimento: 700mm                              EDF:         64 mm com motor  
Escala:              1/22                                   Bateria:      3S 1500mah

F-35 Lightning

O Graupner F-35
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36.1 - Desenvolvimentos e voo

O modelo tinha um sistema de comandos bas-
tante diferente e difícil de regular. As duas su-
perfícies (profundor e aileron) funcionavam 
em conjunto, no mesmo sentido, quando para 
subir, descer ou fazer curvas, apenas com mo-
vimento diferencial (maior atuação do profun-
dor). Eram comandadas por apenas um servo 
de cada lado. O manual trazia vários alertas de 
que não tentasse voar esse avião se não fosse 
um piloto com grande experiência. Ele não 
tinha trens e o 1º lançamento foi  manual, 
sendo que, algo não funcionou, e ele foi direto 
ao chão. Após reparo, decidi instalar um micro 
sistema de trem retrátil a ar que tinha com-
prado no Cavadas, fazer nova regulagem a par-
tir do zero e partir para nova tentativa. Dessa 
vez, tudo funcionou perfei tamente e ele, a par-
tir daí, passou a ser um belo avião para voar. 
Apesar de seu micro tamanho, impressionava 
a todos a presença que conseguia ter no ar e a 
perfeição dos »tonneaux» e loopings que fazia. 
Aos poucos foi cedendo lugar nos meus fins 
de semana aos aviões maiores, mas muitas 
vezes pensei em substituí-lo por um modelo 
maior que existia no mercado.

 Um de seus vários voos – click para abrir

F-35A- 3 vistas

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0nR7ick_GsE
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 37.0 – O BAE HAWK

O BAE Systems Hawk é um jato avançado de treinamento e combate mono tur-
bina, com assentos em tandem, projetado na Inglaterra para substituir o Gnat. Teve 
seu projeto iniciado em 1968 e voou em 1974. A posição do assento traseiro, mais 
alta que o dianteiro, permite excelente visibilidade para o instrutor. É equipado com 
assentos Martin Baker zero-zero e, apesar de ser um jato subsónico, pode atingir 
mach 1.15 em voo picado, o que permite ao aluno ter a experiência do voo transó-
nico antes de voar os jatos supersónicos. Grande sucesso comercial,  vendeu mais de 
1000 unidades nas duas versões T1 e T2, sendo a maior parte para exportação, in-
cluindo a Marinha Americana, que utiliza para treinamento em Porta-aviões, ado-
tando a nomenclatura T-45 Goshawk. Por sua manobrabilidade é também utilizado 
pela esquadrilha de demonstração da RAF, Red Arrows.  
 
Características técnicas  
Envergadura:     9,94 m                         Peso vazio:  4.480 kg                  
Comprimento:  12,43 m                       Peso Max:  9.100 kg 
Vcruise:             Mach .84 (893 km/h)  Alcance:      2.520 km 
Motor: RR Turbomeca Adour – 6.500 lbf thrust     
 
O modelo foi comprado na Hurricane Hobbies em Columbus, Ohio, mesma loja 
onde compramos o Brio. Por ser do mesmo fabricante (E-Flite) e ter o mesmo ex-
celente acabamento, achamos que valia a experiência com o jato. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:        E-Flite                         Matl:          fibra e madeira (asas)  
Envergadura:     846 mm                       Peso:          1300 g 
Comprimento:  mm                              Fan/motor: 70 mm/E-Flite  
Escala:               1/12                             Bateria:       3S 2500mah

O BAE Hawk T1

O modelo, saindo para mais um voo
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37.1- Modificações e voo

 O modelo veio na configuração de trem fixo e fez apenas um 
voo nessa condição. Para um jato, não fazia o menor sentido o 
voo somente com o trem em baixo. Logo foi instalado o trem 
retrátil elétrico da E-Flite, que mudou completamente o seu as-
pecto em voo e também sua performance. Apesar da alta carga 
alar e de suas asas curtas, tinha características de voo muito boas, 
apesar de bem sensível. Após ter ganho bastante confiança no 
avião, num dos vários voos que fez, o Luiz Fernando resolveu 
fazer uma curva de dorso pela direita a baixa altura e acabou por 
atingir o solo em grande velocidade. Apesar do impacto, prati-
camente apenas o nariz e canopy foram afetados, sendo logo to-
talmente recuperado e em condição de voo após ter recebido de 
fábrica o novo canopy. Foi nosso avião preferido, junto com o 
Brio, durante muitos anos.   

 Vídeo do voo – Click para abrirPronto, após reforma

Em reparo, após choque com o solo

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pqG8nnrwx6o
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 38.0 – O YAK 55

O Yakovlev Yak-55 é um monoplace acrobático Russo desenvolvido especialmente 
para competição, tendo seus pilotos ganho vários campeonatos em todo o mundo. O 
projeto começou em pleno auge de seu antecessor, o YAK 50, cujos pilotos, mesmo 
vencendo as provas, viam aviões ocidentais fazendo manobras muito mais apertadas 
e rápidas. Em 5 anos criaram o primeiro protótipo, com novo perfil simétrico, asa 
média e utilizando o mesmo motor. Fez seu 1º voo em 1981 mas ainda teve de sofrer 
modificações para ser do total agrado dos pilotos. Para ser mais ágil e rápido, teve sua 
envergadura reduzida e utilizaram o mesmo perfil simétrico, porém mais fino. Acabou 
por ter grande sucesso nas competições, sendo mais de 100 produzidos entre 1985 e 
1991, quando iniciaram a produção do YAK-55M, seu sucessor. 
 
Características técnicas 
Envergadura:     8,10 m                             Peso acro: 855 kg                  
Comprimento:   7,29 m                             Peso Max: 975 kg 
VNE/Vstall:       450/100 km/h                  Alcance:    705 km 
Motor:              Vedeneyeve 360 hp          Gmax:      +9/-6 
 
O modelo foi comprado na SV modelismo depois de uma das quebras do Brio, com 
a intenção de substituí-lo ou de ter um avião reserva semelhante. Como o Brio foi 
logo recuperado, acabou por voar pouco. 
   
Características técnicas do modelo 
Fabricante:         Hyperion                         Matl:         madeira e Monokote  
Envergadura:     980mm                            Peso:         680 g 
Comprimento:   806mm                            Motor:      Axi  
Escala:               1/8                                   Bateria:     3S 2700mah

O Yak 55 em mais uma saída  
para uma competição de acrobacia

Em Alverca, antes do 1º voo, junto ao Hawk
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38.1 - Características de voo

O modelo tinha características de voo de um 
acrobático de competição. Bastante rápido de 
roll, muito sensível de profundor devido à 
cauda curta e com muita potência, o que per-
mitia fazer loopings muito abertos. Fazia para-
fusos e »tonneaux» rápidos muito apertados e 
perfeitos. Também, por ser relativamente leve 
e levar uma bateria de 2700 mah podia fazer 
voos de quase 15 minutos. Tinha um defeito 
que era a sensibilidade de profundor na hora 
do pouso, fato que se somava à fragilidade do 
trem. Teve vários casos de pousos mais duros 
(como o do filme ao lado) que acabavam por 
afetar a estrutura do trem. Também em arre-
metidas, por sua asa mais curta, facilmente ro-
lava lateralmente, levando a perder o controle 
junto ao solo. 
Não voou muitas vezes por ser dada sempre 
preferência ao Brio.   

 Voo em Alverca – click para abrir

Quase pronto, após mais um reparo no trem

https://www.youtube.com/watch?v=LPbmf8C3UV8&feature=youtu.be
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 39.0 – O LOCKHEED SUPER CONSTELLATION 1049 G

Considerado um dos aviões mais bonitos do mundo, o Super Constellation foi 
desenvolvido a partir do Constellation (modelo 049), que teve seu projeto iniciado 
em 1939 a pedido de Howard Hughes para servir sua Empresa TWA. O Cons-
tellation foi desenhado por Kelly Johnson, famoso projetista da Lockheed, que 
havia projetado o caça P-38 (e mais tarde o F-104, U2 e SR 71) e que acabou por 
utilizar o mesmo desenho de asa desse avião. Voou em 1943, e toda a produção 
foi  alocada à USAF, para uso como transporte VIP durante a guerra. Pesando 40 
ton, sua velocidade máxima era de 600 kmh, mais rápido do que o caça Zero Ja-
ponês. Utilizava o motor do B-29, o que trouxe muitos problemas no início e lhe 
valeu o apelido de melhor trimotor do mundo. O Constellation competia com o 
Douglas DC-4 e sofreu vários desenvolvimentos, chegando até o modelo L-749. 
O Super Constellation (modelo L-1049) nasce da necessidade de competir com 
o novo DC-6B, lançado no início da década de 50. Teve sua fuselagem aumentada 
em 5,6 m e mais 550 modificações em relação ao L-749, entre elas, janelas do 
cockpit e pax maiores (e retangulares), maior capacidade de combustível, maior 
alcance e os mesmos motores Wright R-3350 agora Turbo-compound, com 
“power recovery turbine” que reaproveitava os gases de escape e trazia um ganho 
de potência que totalizava 750 hp (2500 para 3250) por motor. Sofreu vários de-
senvolvimentos e o modelo G, com motor de 3400 hp e “Tip tanks” aparece para 
concorrer com o Dc-7C. Foram produzidos um total de 259 Super Constellations 
comerciais e 320 em diversas versões militares.  
 
Características técnicas (Super G) 
Envergadura: 8,46 m Peso vazio: 36.151 kg                  
Comprimento: 5,41 m Peso Max:   62.369 kg 
Vcruise: 550 km/h Alcance: 6.660 km 
Motor: Wright 3350/3400hp Cap: 99 passageiros 

O Constellation L49 da Panair

O Super Constellation L1049-G da TWA

Super Constellation L1049-G
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39.1 – O Super Constellation na Varig

Após ser autorizada a voar para Nova York, a Varig encomendou 3 Super 
Constellations (modelo E) à Lockheed, para entrega ao longo de 1955. Acei-
tando um pequeno atraso, acabou por receber o novíssimo modelo G, sendo 
das primeiras empresas a opera-lo. Com apenas 54 assentos, eram o  PP-VDA, 
VDB e VDC, tendo o primeiro inaugurado a linha de Nova York em Agosto 
de 55. Partia de Congonhas (SP), pousava no Galeão, Belém, Port of Spain 
(Trinidad-Tobago), Ciudad Trujillo (hoje S. Domingo – R. Dominicana),  
chegando em Idlewild (hoje JFK) após mais de 24 horas de voo. 
Durante 2 anos as operações correram bem, até que, em Agosto de 1957, o 
PP-VDA, no voo de ida para Nova York, teve pane no motor antes de pousar 
em Ciudad Trujillo. Foi autorizado translado trimotor só com tripulantes até 
Nova York, mas cerca de 50 minutos após decolagem, próximo de Santo Do-
mingo, houve disparo de hélice do motor 4, que acabou por soltar-se e atingir 
o motor 3. Apenas com o motor 1 operacional, o Comte. Geraldo Knipling 
acabou por pousar no mar, próximo à costa, tendo rompido a fuselagem, logo 
atrás da asa. Os tripulantes conseguiram abandonar o avião, mas um comissá-
rio, que havia sentado na parte traseira da fuselagem, não foi mais encontrado. 
Para repor e continuar o crescimento, foram encomendados mais 3 Super G 
(PP-VDD, VDE e VDF), recebidos em 4 meses graças a uma desistência da 
Qantas. Vinham já com “tip tanks” e radar, tendo maior alcance, permitindo 
apenas uma escala entre Belém e Nova York. 
Em 1958, a concorrente Real Aerovias comprou os Super H (com piso refor-
çado e uso misto pax-carga), anunciando um modelo mais moderno que os 
Super G. A Varig reagiu escrevendo no tip tank Super I, sendo o I de Inter-
continental em vermelho, bastante destacado. I era depois de H… 
Os Super G voaram na Varig até 1967.

Primeiro Super G a chegar, perdido mais tarde

O tip tank com o Intercontinental

O PP-VDD com tip tanks e radar
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39.2 – O modelo

Quando o 1º Super Constellation, PP-VDA, chegou à Varig em Porto Alegre com 
nosso pai na tripulação, foi uma grande emoção. Assistíamos do terraço do Aeroporto 
e vimos aquele imenso avião aproximando em voo rasante por sobre a pista e pas-
sando à nossa frente com um ronco ensurdecedor. Ali deu para perceber a elegância 
do novo avião e a beleza da nova pintura (que a empresa passaria a adotar pelos pró-
ximos 40 anos). Nosso pai um dia confessaria, que mesmo tendo voado mais tarde 
os grandes jatos (incluindo o 747), sua maior emoção foi quando voou esse imenso 
quadrimotor, desbravando a rota para os Estados Unidos, tendo que dominar o In-
glês e as difíceis comunicações aeronáuticas, dentro de uma área congestionada como 
Nova York, onde ele teve a honra de pousar como Comandante no voo inaugural.  
Com todo esse histórico, a escolha desse modelo era quase natural. Eu queria ter 
uma réplica de um dos aviões mais bonitos do mundo e ao mesmo tempo relembrar 
aquelas emoções do passado e fazer uma homenagem a meu pai.  
Não existiam kits disponíveis, mas acabei por encontrar uma planta desenhada por Philip 
Noel (P.N. Designs na Inglaterra), que já me indicava também um local nos EUA para 
fazer o corte. Em Janeiro de 2010 recebi o material, já todo cortado, juntamente com as 
plantas e, de imediato, iniciei a construção. A nova era dos motores elétricos também 
viabilizava o projeto, mas para compensar a ausência do ruído, encomendei da Model 
Solutions do Canadá, um sistema que sintetizava exatamente o som desse avião. 
O PP-VDF foi o escolhido por ser o último recebido de fábrica com Tip tanks e 
radar (além de ser o F de Fernando).    
Características técnicas do modelo 
Planos:               P.N. Designs    Matl: madeira  
Envergadura:      2250 mm         Peso: 6.500 g 
Comprimento:   2080 mm         Motores: 4x Axi  
Escala:                1/17                 Baterias: 2x 3s 3200 mah

O PP-VDE, irmão gémeo do VDF,  
com tip tanks e radar de fábrica

O modelo do PP-VDF em uma  
de suas primeiras decolagens
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39.3 – A construção 

Totalmente revestido com balsa 2,5 mmAsa e comandos dos flaps

Detalhe da estrutura. Muito trabalho….Primeiras 3 semanas 
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39.4 – Acabamento e voos

O acabamento foi feito em tecido Solartex alumínio, solarfilm branco e azul, com 
adesivos feitos na printer. 
Após mais de um ano de construção, em 24/07/2011, estava pronto para o primeiro 
voo. Foi feito pelo Luiz Fernando (por falta de coragem minha), e decolou muito 
bem, com potência e razão de subida adequadas. Muito estável (apenas com  o trim 
todo à frente) e sistema de som funcionando perfeitamente. Após algumas belas pas-
sagens, decidimos vir para um 1º pouso ainda sem flaps. Após uma aproximação 
perfeita, na hora do arredondamento final, ele não reagiu e fez um hard landing”, 
danificando os trens principais. A partir desse voo, sempre utilizamos full flap em 
todos os pousos, além de manter alguma potência até o toque, para aproveitar a sus-
tentação gerada pelo fluxo de ar das hélices sobre as asas. 
 
Durante 6 anos, foram feitos muitos voos, com grande sucesso e alguns sustos. Numa 
decolagem em uma festa na B. A. Sintra pararam os 4 motores (provável falha de 
uma chave geral). Como estava a meia altura, foi possível retornar e pousar num ter-
reno arado, com o trem recolhido e sem grandes danos. Mais tarde, por provável 
degradação das baterias e hélices, começou a ter dificuldades de subida e foi decidido 
colocar baterias 4S (motores e esc’s permitiam, conforme manuais). 
A partir daí, aconteceram 2 casos de queima de esc em voo, em que a 1ª foi no motor 
4 e foi possível retornar com potência reduzida. Na última, no dia 15/07/2017 no 
motor 3, aparentemente houve também a queima dos fios do servo de aileron e não 
foi possível fazer a curva final para a pista. Atingiu umas árvores baixas, mas ainda 
chegou inteiro ao solo. O problema é que, por ser o mês de julho, a relva estava com-
pletamente seca e pegou fogo de imediato. Chegamos ao local em 30 segundos, mas 
foi impossível resgatá-lo. Queimou completamente e tivemos que chamar os bom-
beiros para que não se alastrasse. Foi perda total.  

Pronto para o primeiro voo

Último voo

 Primeiros voos – click na foto

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=biEI55AvAhw
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Com a perda do PP-VDF, ponde-
rei guardar apenas as recordações 
de fotos e vídeos dele em voo, mas 
como era um modelo que tinha 
sido muito agradável de construir 
e voar, acabei por me colocar o de-
safio de construi-lo novamente. 
Dessa vez, teria que ter a correta 
especificação técnica dos motores 
e variadores, com mais folga no 
que concerne aos máximos de cor-
rente e voltagem suportadas, além 
de uma melhor refrigeração. O 
modelo teria que ser mais leve 
para necessitar menos potência e 
ter melhores características de voo, 
além de um melhor acabamento e 
detalhes adicionais para valer a 
pena todo um novo trabalho. A 
construção foi iniciada em 
15/8/2017, um mês após a perda 
do anterior, ficando pronto para 
voo a 18/4/2019 (18 meses). A 
matrícula VDE foi adotada por 
serem aviões de idêntica especifi-
cação técnica, ambos saídos da fá-

brica Lockheed diretamente para 
a VARIG, com apenas um mês de 
diferença. 
A seguir, detalhes do resultado ob-
tido com o novo modelo, com as 
varias diferenças entre o novo PP-
VDE e o antigo VDF: 
 
Diferenças de peso:  
Fuselagem (com bateria de som, 
não nec. no VDE) 
VDF 3.300 gr 
VDE 2.522 gr. 

778 gr.  
Asas 
VDF 3.208 gr. 
VDE 2.918 gr.  

290 gr.  
Baterias do motor  
VDF  762 gr. (com 4s) 
VDE 542 gr. 

220 gr. 
Peso total:   
VDF 7.269 gr. 
VDE 5.981 gr. 

-1.288 gr.
Um belo pássaro 

O PP-VDE, antes do primeiro voo

39.5 – O PP-VDE
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2 - Razões para a diferença de peso 
 
- Fuselagem em peça única vs duas partes no VDF. 
- Madeiras (balsa e compensado) escolhidas, 20% mais leves. 
- Ligação das asas em carbono (anterior alumínio). 
- Coberturas em Monokote fino (vs tecido Oratex). 
- Cuidados com a colagem para evitar excessos de cola. 
- Bateria Rx LiPo vs NIMH - mesma capacidade e ganho de 90 gr. 
- Eliminada bateria de som – uso da bateria do motor (-180gr) 
- Menor peso do conjunto – uso de  baterias 3S (-220 gr). 
 
 
3 - Diferenças no sistema moto-propulsor 
 
Motor Turnigy D2836/9 de 950 KV vs AXI 2217/20 de 840 
KV no anterior. Mesmo peso (70 gr.), capacidade 4S (vs 3S) 

e Contra o céu azul

Passagem baixa

limite de 23,2A contra 18A no anterior. Eixo de 4 mm contra 
3,14 e fixação da hélice por pinças contra 2 parafusos allen (me-
lhor centragem da hélice). Maiores aberturas de refrigeração. 
 
Variador Graupner 14,8V e 35A vs Jetti 11,1V e 30A (1ª ver-
são), suportando quase o dobro da potência. 
 
Hélices Master Airscrew 10x6 contra rotativas (D/E) vs Hobby 
Lobby Scale 11x6 com melhoras na tração estática x corrente. 
 
4 - Ganhos de eficiência 
                         novo                anterior 3S 
Tração est        3,8 kg            3,6 kg 
Corrente          18 A              22 A 
Peso                 5,9 kg            7,0 kg 
T/peso             0,65               0,50
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39.6 – Diferenças de Acabamento

Para ter um modelo mais próximo 
de um escala, foram introduzidos 
vários detalhes de acabamento que 
são descritos a seguir: 
 
- Revestimento feito em solarfilm 

cor alumínio semi-brilhante, no 
lugar do Solartex opaco. 

 
- Marcas de rebite em toda su-

perfície feitas com  ferramenta 
de encalque da Revell. 

 
- Derivas revestidas na cor alu-

mínio (antes brancas) e lemes 
entelados (mais leves e de 
acordo com o original). 

 
- Saídas de Fuel Dump nas asas, 

e escapamentos e T/C com 
suas manchas de óleo (algo tí-
pico desse avião) e detalhes dos 
cowl-flaps. 

 
- Spinners em alumínio polido 

(anterior em plástico).

Solartex PP-VDF Alumínio PP-VDE

Marcas de rebite Leme entelado Fuel Dump

Manchas de óleo Cowl-Flaps Spinners metálicos 
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 39.6– Diferenças de Acabamento (continuação)

- Tubos de pitot e Limpa-parabri-
sas. 

 
- Antenas HF (fio ligando o mas-

tro ao leme) e VHF, conforme  
utilizado na época. 

 
- 2ª saída de ful Dump na raiz da 

asa e landing lights sob as asas . 
 
- Tubos de ventilação dos tanques 

de combustível e saídas de ar do 
trocador de calor da pressuriza-
ção no extradorso da asa. 

 
- Pintura cinza fosco no prolonga-

mento dos motores no intra-
dorso e extradorso das asas 
(utilizadas na época para facilitar 
a limpeza). 

 
- Demarcação dos diversos bocais 

de abastecimento com respecti-
vas capacidades máximas  

Pitots Limpa-parabrisas

VHF Fuel Dump

Landing Lights Saída do trocador e vent do tanque
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39.7 – Voos PP-VDE

Após mais de um ano de construção, ficou pronto 
em 18/04/2019. O primeiro voo ocorreu a 04/05, 
com boa cobertura de filmagem e fotografia. Deco-
lou muito bem, com razão de subida semelhante ao 
anterior quando com a bateria 4S e muito estável. 
Leve tendência nose-up, corrigida com 50% do 
trim. Tendência lateral inexistente e nenhuma va-
riação de Yaw com a potência, devido às hélices con-
tra rotativas (D/E). Full flap sem qualquer tendência 
lateral, mas acentuado nose-up. Pouso com alguma 
potência mas mesmo assim com toque sólido, sem 
arredondamento (aparente falta de maior ângulo de 
profundor – corrigido após).  
No 6º voo, utilizando 2 baterias do modelo ante-
rior, após 4 minutos, perdeu potência numa passa-
gem a baixa altura, com vento de cauda. Foi 
necessário fazer uma curva muito baixa e pousar sem 
flaps. Foi o melhor pouso que fiz, o que me fez ima-
ginar que, nesse avião, o flap pleno estava trazendo 
um excesso de arrasto. No 7º voo, a aproximação 
foi feita com ½ flap, além de manter alguma potên-
cia até o toque. Foi um pouso com pleno controle, 
tendo inclusive flutuado um pouco, mesmo todo 
reduzido (vide vídeo ao lado). Era o que faltava para 
se tornar um modelo muito fácil de voar. Quase um 
trainer, não fosse a pressão psicológica… 

 Vídeo 7º voo. Click para abrir

 Vídeo 1º voo. Click para abrir

https://youtu.be/FRc1wLD_uk8
https://youtu.be/_idhjk2CPoY
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Projetado por Terry Westrop, campeão Britânico de acrobacia F3A 
por diversas vezes, o Loaded Dice 40S é a versão reduzida de seu mo-
delo de competição de 66” e motor 60. Desenhado para ter as mesmas 
características de suavidade e manobrabilidade de voo do modelo 
maior, a versão para motor 40 tem 56” e acabou por ter também 
enorme sucesso.   
 
O modelo, com belíssimo acabamento, foi comprado pronto para 
voar, de Patrick Ross, um aeromodelista Inglês que viveu muitos anos 
em Portugal e que, por razões de mudança, estava vendendo vários 
aviões de sua bela coleção. Acabei por comprar esse, que nunca havia 
voado, e um kit do Skyvan, de 2,5 m, que, até essa data, nunca foi 
montado. Fiz apenas poucos voos com o avião. Era extremamente rá-
pido e me impressionava a incrível potência do Supertigre 45 e o ruído 
de seu “tunned pipe”. Era também muito rápido nas manobras, fazia 
um tonneau exatamente no eixo  e tinha um looping muito aberto, 
muito bonito. Não voei mais porque na época já dava maior prefe-
rência aos elétricos, por sua maior praticidade. Um excelente modelo. 
 
Características técnicas  
Fabricante: Newman Precision - UK       
Material: balsa e espuma (asas) 
Envergadura: 1422 mm    
Comprimento: 1492 mm 
Peso: 2,5 kg 
Motor: Supertigre 45                                                    

 40.0 – O LOADED DICE 40S

O Loaded Dice na casa de Patrick Ross

 Vídeo. Click para abrir

https://youtu.be/W2ncP3Lpp3o?list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 41.0 – O JUNKERS F-13 

O Junkers F-!3 foi o primeiro avião de transporte de passageiros todo me-
tálico, projetado especificamente para esse fim. Construído na Alemanha, 
logo após a 1ª guerra, era um avião muito avançado para a época, com asa 
baixa, cantilever e uma estrutura em alumínio corrugada para maior resis-
tência, típica desse fabricante. Fez seu 1º voo em Junho de 1919 e produ-
zidas 322 unidades até 1932, com diversos tipos de motorização (Mercedes, 
BMW, Junkers ou Pratt& Whitney (radial). A Varig teve 2 unidades do 
F-13ke: o PP-VAF, Livramento e o PP-VAG, Santa Cruz, começando a 
voar em 1932 e sendo a última no mundo a opera-lo até 1951. 
 
Características técnicas (F-13ke) 
Envergadura:   17,75 m                     Peso vazio: 1.480 kg                  
Comprimento:10,50 m                     Peso Max: 2.318 kg 
Vcruz:              140 km/h                  Alcance: 700 km 
Motor:             Junkers L-5  306 HP Capacidade: 5 pax. 
 
Esse foi o avião de passageiros em que nosso pai fez seu 1º voo como co-
mandante nos idos de 1941. Com ele viveu varias histórias, relatadas em 
seu livro “Assim se voava antigamente”. Para alegria dele, em 1960 , decidi 
construir um modelo U-control com motor McCoy 19 que até voou muito 
bem. 50 anos depois, encontrei na Euromodel, em Paris, um kit ARF de 
dimensão muito semelhante. Não tive dúvidas; comprei na hora…  
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:       Vmar                         Matl:      Balsa  
Envergadura:   1225 mm                  Peso:      825 g 
Comprimento:720 mm                    Motor:   Axi 2217/16  1050 KV 
Escala:             1/14                          Bateria:  3S 1600mah

O F-13 em POA, pronto para sair para Santa Cruz

Meu 1º F-13 em nossa casa em Porto Alegre
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41.1- Características de voo

O primeiro voo foi um grande susto e pensei 
que não conseguiria trazê-lo inteiro de volta. 
Estava com hipersensibilidade em todos os co-
mandos e não podia quase mexer nos controles. 
Minha impressão é de que era um somatório 
de falta de potência, CG traseiro, carga alar e 
comandos em excesso. O avião parecia que ro-
dava sobre uma esfera. Depois de alguns minu-
tos, consegui domina-lo um pouco mais, sem 
quase tocar nos comandos, e acabei por conse-
guir aterrar, salvando o avião. 
Decidi analisá-lo em casa com todo o cuidado. 
O CG estava correto mas no limite traseiro. 
Coloquei pequeno peso à frente para trazê-lo 
para o limite dianteiro. A tração e carga alar es-
tavam adequadas quando comparadas com ou-
tros modelos. Os ângulos das superfícies 
estavam realmente um pouco acima dos reco-
mendado (muitas vezes fazia isso no 1º voo 
caso precisasse corrigir tendências maiores). 
Ajustei-os exatamente nos limites recomenda-
dos (eram movimentos mínimos). No próximo 
voo, parecia um outro avião!! Sucesso total!! 
Bastante estável, fácil de voar e sem qualquer 
tendência! Mais uma lição aprendida...

O F-13 sendo verificado depois do susto do 1º voo

 Um voo normal – Click na foto

https://youtu.be/MGw7mwMmCes
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 42.0 – O TUCANO VERMELHO FUMAÇA 

Conforme descrito no capitulo 11.0, o T-27 Tucano foi utilizado 
durante 30 anos no EDA (Esquadrão de Demonstração Aérea), 
mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. No início de sua 
operação na esquadrilha, foram adotadas as cores vermelho e 
branco, que faziam um belo contraste com o céu azul. Posterior-
mente, foram substituídas para as cores da Bandeira Brasileira, 
verde, amarelo, azul e branco.  
 
Encontrei o modelo, semi-montado em exposição na SV mode-
lismo. Me chamou a atenção o ótimo acabamento e, apesar das re-
duzidas dimensões, a razoável proporcionalidade das formas. Era um 
ARF fabricado pela Phoenix Models, que tem boa tradição no nosso 
hobby. Decidi incorporá-lo à minha coleção e logo estava em minha 
oficina fazendo as modificações que achava seriam necessárias para 
ter um bom modelo. Basicamente introduzi o diedro nas asas (eram 
planas), trens retrateis e, mais tarde, um cockpit com algum nível 
de detalhe, com dois pilotos. As características de voo me surpreen-
deram. Tinha muita potência, fazia um looping muito aberto, um 
"roll" muito rápido e no eixo, um belo »tonneau» rápido e um ex-
celente parafuso. Um pequeno modelo muito completo. Incrível!!  
 
Características técnicas 
Fabr.:                  Phoenix models   Mtl:      balsa/monokote       
Envergadura:       950 mm              Peso:     680 gr   
Comprimento:    770 mm              Trens:   Graupner 
Motor:               Roxxy 2834/08    Bateria: 3S 1800mah    

Os primeiros Tucanos da Esquadrilha da Fumaça

 Voo do modelo – Click na foto

https://www.youtube.com/watch?v=EB4AcBh_Rhw&feature=player_detailpage
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 43.0 – O MIG-29

O Mikoyan Mig-29 é um caça supersónico Mach2, birreator de fabricação sovié-
tica, desenvolvido na década de 70 para enfrentar os F-15 Americanos. Fez seu pri-
meiro voo em 1977 e entrou em serviço na Força Aérea Soviética em 1982, estando 
ainda em produção, ultrapassando já as 1600 unidades fabricadas. 30 Forças Aéreas 
no mundo operaram, ou ainda operam, esse modelo em diversas versões, inclusive 
uma certificada para Porta Aviões. No ocidente é denominado “Fulcrum”. 
 
Características técnicas 
Envergadura: 11,36 m Peso vazio: 11.000 kg                  
Comprimento: 17,32 m Peso Max: 18.000 kg 
Vmax: Mach 2.25 (2400 km/h) Alcance: 1.430 km 
Motores: Klimov RD-33/18.400 lbf Gmax: +9 
 
Nos Paris Air Show que frequentava, admirava muito a beleza das manobras do 
Mig-29 e suas linhas agressivas. Além disso, um amigo tinha um modelo seme-
lhante (Sukhoi-35) que voava muito bem (não sei se graças à perícia do piloto). 
Procurei na Net e encontrei nos EUA um modelo ARF bastante interessante. 
Tinha uma boa dimensão, com baixo peso e carga alar e a demonstração de voo 
no site do fabricante impressionava. Foi uma decisão rápida… 
   
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Sky Flight Hobby US Matl: Foam  
Envergadura: 1142 mm Peso: 2400 g 
Comprimento: 1514mm Bat: 6S 5000mah 
EDF: 2x70mm 2100 kv/ T=2500g Esc: 50 Amp 
Escala: 1/11

O Mig-29 numa passagem baixa num show aéreo

O modelo após pouso com abertura do para-quedas 
de cauda
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43.1- Acabamento e Características de voo

O modelo surpreendeu pelo bom acabamento. Veio 
equipado com paraquedas para o piloto e para fre-
nagem, gerador de fumaça, luzes, flaps de bordo de 
fuga e ataque e “movable nozzle” nas duas saídas, 
perfazendo um total de 14 servos, além dos 3 trens 
de pouso elétricos. Um modelo completo 
Em voo ele não decepcionou. Mais fácil de voar do 
que imaginava, com sua baixa carga alar, flaps e 
forma de asa, permite pousos com alto ângulo de 
ataque e baixa velocidades. Dos melhores modelos 
nesse aspecto.  Em voo normal é bastante dócil, mas 
muda quando se aciona o “vectored thrust”. Esse 
permite manobras radicais, semelhantes ao verda-
deiro, com loopings em torno de um ponto e a 
“cobra”, manobra que leva a ângulos de ataque de 
0º  a +120º em relação ao horizonte, oscilando em 
torno de seu eixo lateral. 
Tinha, porém, um defeito: a fragilidade da ligação 
asa-fuselagem, que era apenas colada com cola de 
contacto. Foi descoberta pelo Luiz Fernando que, 
na tentativa de um looping em torno do eixo, exa-
gerou no “G”. A asa direita fechou, e o modelo veio 
em parafuso de dorso até o solo. Por sorte caiu sobre 
uma grama alta e os danos foram mínimos. Apro-
veitei para reforçar a ligação com uma haste de fibra 
de carbono. Desde então, muitos voos foram feitos.

Mig-29  Vista 3D

 O Mig-29 em voo – click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=847cz5WV3ck&feature=player_detailpage
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 44.0 – O F-104 STARFIGHTER

O Lockheed F-104 foi mais um dos projetos desenvolvidos pelo famoso Kelly 
Johnson (além do P-38, Constellation, U2 e SR71). Pessoalmente visitou os pilotos 
no “front da Coreia para entender quais as características ideias de um novo caça. 
Optou por um avião leve, de pequena dimensão, com muita potência e capaz de 
ultrapassar Mach 2. A asa trapezoidal, com ângulo de 26º, já testada, foi adotada 
por ser mais adequada a voos supersónicos. Tinha uma espessura de 3,36% da corda  
e um bordo de ataque com  0,41 mm. Voou em 4/3/54, menos de um ano após o 
“go-ahead” do Governo. Apesar dos flaps de bordo de ataque e fuga, teve problemas 
de alta velocidade no pouso. Foi adotado um sistema de controle de camada limite, 
com ar soprado a alta velocidade sobre os flaps, reduzindo em 30kt sua Vref. Apesar 
das 2578 unidades entregues a diversas forças aéreas, sempre foi um avião conside-
rado crítico, sendo apelidado de fazedor de viúvas pelos pilotos da Luftwaffe. 
 
Características técnicas (F-104G) 
Envergadura:   6,63 m                             Peso vazio:          6.350 kg                  
Comprimento: 16,66 m                           Peso Max:           1.366 kg 
Vmax:              Mach 2.0 (2126 km/h)    Alcance combat: 680 km 
Motor: GE J79  10/15.600 lbf                R/Climb:            48.000 ft/min      
 
Sempre admirei a elegância desse avião e imaginava o desafio que seria voa-lo. 
Quando vi a oferta da Hobby King, não tive dúvidas… 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:       Hobby King                     Matl:                  EPS  
Envergadura:   523 mm                           Peso:                   80 gr 
Comprimento: 1230 mm                         EDF:                  70 mm  
Escala:              1/13                                 Bateria:               4S 2200mah

A Adventures oferece experiências  
espaciais no F-104

O modelo, pronto para decolar com os novos retráteis
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44.1- Modificações e Características de voo

A propaganda no site da Hobby King não era muito encoraja-
dora. Mostrava a 1ª decolagem do modelo, interrompia o vídeo 
e aparecia uma mensagem dizendo: 30 segundos após… e apa-
recia o avião completamente destruído. 
Era um alerta de que esse não era uma avião fácil. O 1º voo foi feito 
pelo Luiz Fernando, sem grandes dificuldades. Ficamos entusias-
mados. Afinal, não era tão mau assim. Logo depois foi a minha vez 
e, devido à velocidade, me afastei demais após a decolagem. Quase 
que ficou por ali meu voo. Vindo de frente e à distância, quase não 
enxergava as asas. Por milagre retornei e consegui um voo normal. 
Como tivemos sucesso, resolvi então instalar um trem retrátil, fun-
damental para um avião desse tipo. Fiz mais um voo com o novo 
trem, sem qualquer problema. Muito bonito no ar!! 
Novo voo com o Luiz Fernando. Tudo correto até que, numa 
curva com maior G, acontece uma espécie de estol de cauda e o 
avião sai rodando para traz, em torno de seu eixo lateral, e vem 
até o chão. Depois de recuperado, resolvo instalar um giro de es-
tabilização. Voo perfeito durante alguns minutos, mas, de re-
pente, entra em curva pela direita e novamente destrói-se contra 
o solo. Confesso que dessa vez estava decidido a desistir do avião. 
Apenas resolvi fazer uma última tentativa porque não havia con-
seguido filmá-lo em voo. Após mais uma recuperação, decidi 
voa-lo sem o giro (pois já o tinha feito antes). Dessa vez, tudo 
correu perfeito. Apesar de ainda muito sensível de ailerons, voou 
muito bem e, finalmente, foi possível aterrizar normalmente. 
Aposentei o modelo logo após…    

F-104G  3 vistas

 Finalmente um bom voo – click para abrir

https://youtu.be/osg54VTVnPs
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 45.0 – O ASK-21 MI 

O Schleicher ASK-21 é um planador alemão de 2 lugares em tandem, desenhado 
para instrução básica e avançada, com capacidade para voos cross-country e ins-
trução de acrobacia. Foi desenvolvido no final da década de 60, tendo seu 1º voo 
acontecido no início de 1970 com imediato início da produção. Com estrutura 
de fibra de vidro, é considerado um planador muito forte, adequado para as cargas 
da instrução, além de mais efetivo e leve de comandos que seus concorrentes dire-
tos. O modelo Mi possui um pequeno motor elétrico para manter altura e evitar 
pousos fora do campo. 
 
Características técnicas 
Envergadura:     17,0 m                                 Peso vazio: 360 kg                  
Comprimento:  8,35 m                                 Peso Max: 600 kg 
Vmax:               280 km/h                             Vstall:       65 km/h 
Planeio:             34@ 90 km/h                       Gmax:      +6,5  -4 
Motor: Rotativo IAE 50R-AA/ 56 hp 
 
Quando procurava o F-104 na Hobby King, encontrei também esse modelo. Era 
todo em EPS, tinha um bom tamanho e era self-launch, com sistema de recolhi-
mento do motor semelhante aos planadores reais. Além disso, era modelo escala de 
um planador que havia voado bastante com meu filho, na Base Aérea de Sintra. 
   
Características técnicas do modelo 
Fabricante:        Hobby King                         Matl:        EPS  
Envergadura:     2028 mm                             Peso:        780 g 
Comprimento:  1010mm                              Bat:           3S 1500mah 
Motor:              Outrunner, Brushles            Esc:           20 Amp 
Escala:               1/8
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45.1- Características de voo

O modelo voou muito bem e o motor tinha 
muito mais potência do que o esperado. 
Podia, inclusive, decolar do chão pois tinha 
rodas nas pontas das asas e bequilha coman-
dável. Cheguei a fazer isso algumas vezes. Nas 
primeiras subidas, utilizei “full power”, como 
usual. Me assustei, pois subia muito rápido e 
as asas dobravam para cima como se fossem 
quebrar. Depois, aprendi que podia usar 
pouco mais de meia potência, que subia 
muito bem e a aparência das asas era melhor. 
O sistema de recolhimento do motor era um 
belo projeto. A hélice tinha um batente e pa-
rava no lugar certo para o fechamento. 
Quando algumas vezes falhou o alinhamento, 
a diferença de arrasto foi considerável, vindo 
para o chão bem mais rápido. Depois descobri 
que tinha que recolher o motor de uma só vez 
e rápido, passando a funcionar bem. 
Tinha um bom planeio e pude voá-lo, tanto 
nos nossos campos normais de voo, quanto na 
colina de São Julião. Os pousos com vento não 
eram muito fáceis e o vídeo ao lado mostra vá-
rios voos, mas apenas um pouso, que foi o 
único razoável do dia. Como o modelo com-
pleto custou só 90 €, foi uma boa compra

3 vistas

 O modelo em voo – click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=VGo9tcqspfE&feature=youtu.be
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 46.0 – O ALPHA JET 

No início da década de 60, a Europa começava a ver a necessidade de subs-
tituição dos treinadores a jato, como os T-33 e Fouga Magister. Com essa 
ideia, a França se associou à Inglaterra no desenvolvimento de um biplace, 
mas que acabou por se tornar o Jaguar, um caça supersônico. Os Franceses 
fizeram então acordo com a Alemanha para desenvolvimento conjunto do 
que seria, para eles um treinador, e para os Alemães, um avião de ataque ao 
solo. Teria a cabine pressurizada, o que permitiria atingir um teto de 48.000 
ft. O avião foi sucesso em ambas as versões, tendo sido produzido um total 
de 480 unidades entre 1973 e 1991. São os aviões da  Patrouille de France e 
dos Asas de Portugal (esses vindos da Alemanha). 
 
Características técnicas 
Envergadura: 9,11 m Pvazio: 3.515 kg                  
Comprimento: 13,23 m Pmax decol: 7.500 kg 
Vmax: Mach .94 (1000 km/h) Alcance: 610 km 
Vstall: 167 km/h R/C: 11.200 ft/min      
Motor: 2xTurbomeca Larzac 2980 lbf 
 
Vi algumas demonstrações dos Asas de Portugal e sempre via os aviões esta-
cionados na BA-1. Achava um desenho elegante. Quando o vi na Hobby 
King, nas cores Portuguesas, não hesitei… 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Hobby King Matl: EPO  
Envergadura: 1040 mm Peso: 2.450 gr 
Comprimento: 1380 mm Bat: 4250 mah 
EDF: 90 mm Escala: 1/9                      

O Alpha Jet numa passagem dos Asas de Portugal

O modelo e o original na BA-1
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46.1- Características de voo

Penso ter comprado o último desses modelos disponíveis na 
Hobby King. Depois disso, outros colegas procuraram e só existia 
o tamanho menor com Fan de 70 mm, que logo também ficou 
esgotado. O modelo não sofreu modificações porque já vinha 
bem completo, com trem retrátil com amortecedor instalado, 
todos os servos, motor/EDF e variador de 80 Amp. A pintura era 
realmente bastante semelhante à existente nos “Asas de Portugal” 
e muito visível em voo, somado a uma dimensão adequada. 
O primeiro voo foi muito rápido. Em 30 segundos, queimou o 
ESC e tive de fazer meu pouso inaugural já em emergência e 
bem distante. Sem danos. Substituído o ESC, fez-se muitos voos 
sem problemas. Era muito bom de manobras, fazia um looping 
muito aberto e um tonneau bastante rápido. As passagens baixas 
eram lindas, lembrando as passagens de nosso time de acrobacias. 
No pouso, se viesse um pouco mais rápido, recolhia os trens, 
num mecanismo de segurança para protege-los. Um dia, O Luiz 
Fernando curtia o seu voo e, após a saída de uma manobra, o 
Fan se desintegrou e o avião deu varias voltas no ar em torno de 
todos os eixos. Por sorte, conseguiu estabilizar e pousou normal-
mente. Depois, por erro, comprei um novo EDF, que girava na 
direção oposta. Mudou muito o comportamento do avião; fugia 
da proa quando passava no dorso no looping e, na curva para a 
direita, passou a ter grande tendência de nariz para baixo. Tive 
de fazer uma regulagem variável no rudder, proporcional ao mo-
vimento do throttle. Acabou por ficar bom, novamente…       

3 vistas

 Um voo - click para abrir

https://www.youtube.com/watch?list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA&v=SZVfR4dSbnI&feature=player_detailpage
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 47.0 – O FANJET 600

No capítulo 18.0, vimos a história e desenvolvimento do Fantrainer, que começou 
a operar com 2 motores Wankel de 150 hp cada e que, posteriormente, foi modifi-
cado para utilizar turbinas Allison de 545  e 650 hp (modelos 400 e 600, respecti-
vamente). Em 1986, com a perda  pela 2ª vez de um concurso para a Luftwaffe (dessa 
vez uma versão armada, que foi ganha pelo Alpha Jet), a empresa acabou por decretar 
o fim do projeto. 
Em 2010, a empresa FanJet Aviation GmbH adquiriu toda a documentação e direi-
tos de produção do Fantrainer 600, juntamente com as ferramentas, material exis-
tente e o direito às marcas VFW e RFB. O avião foi rebatizado de FanJet 600 e 
ganhou novo visual, bastante moderno. Não teve encomendas até os dias de hoje. 
 
Características técnicas (FanJet 600) 
Envergadura:     9,74 m                               Comprimento:   9,20 m  
Peso vazio         1160kg                              Pmax decolagem:2300 kg. 
Motor:              Allison 650 hp                   Hélice:                5 bld/1,20 m  
Vne:                  555 km/h                           Vcruz:                 250 km/h  
R/C:                 15 m/s                               Alcance:              1037 km 
 
Ganhei o  kit de presente do Cavadas em uma visita à quinta de seu pai. Tinha dois 
iguais e me cedeu um, pois sabia de minha preferência pelo modelo. Vi que era bas-
tante diferente do original, mas aceitei o desafio de transformá-lo num escala. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabr.:                Hobby Dynamics - USA    Mtl:                     balsa/oracover       
Envergadura      1750 mm                           Peso:                   4150 gr   
Comprimento:  1620 mm                           Hélice:                9x6 tripá 
Motor:              Roxxy 3542/05                  Bat:                     4S 4000 mah 
Escala:               1/6

O avião original, com sua bela pintura

O modelo, pronto para o 1º voo
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47.1 - Detalhes da construção 

Foi um trabalho de construção muito interessante. Fui buscar o de-
senho de 3 vistas do avião original e uma foto da vista lateral, que 
ampliei para a dimensão devida. Com isso, pude verificar que o kit 
era mesmo muito diferente, principalmente na forma da fuselagem. 
As asas e empenagem estavam bem próximas do original. A fusela-
gem era plana no kit, mas arredondada no original. O canopy era 
bem mais curto e teve de ser refeito. O trem de pouso era fixo e, 
devido à forma de recolhimento, teve de haver um projeto especial 
para torna-lo retrátil. Além disso, era para motor à combustão e foi 
modificado para elétrico. No final, devido à visibilidade da cabine, 
era importante criar também um cockpit em escala, o que obrigou 
a esconder a bateria na parte dianteira da fuselagem, sob as pernas 
do piloto e o receptor e servos sob o assento do passageiro.  

Fantrainer 60 – 3 vistas

Bela estrutura - quase prontoFuselagem - 1 mês de construção



114 | VOLTAR AO ÍNDICE

47.2 – Acabamento e voos

Durante todo o processo de cons-
trução, minha intenção era fazer a 
pintura do Fantrainer 600, apesar de 
nada original. Por sorte, quando ia 
iniciar o acabamento, meu filho des-
cobre o FanJet 600, mesmo avião, 
mas com visual moderno e belíssimo 
jogo de cores. Não houve duvidas. 
Utilizei Oracover prata e desenvolvi 
o degradê lateral de preto para cinza 
no computador. Dediquei também 
bastante tempo aos detalhes da ca-
bine, tornando-a tão fiel quanto 
possível ao original (vide abaixo).  
Nos primeiros voos, utilizei a hélice 

tripá “pusher” fornecida com o Kit. 
Não era adequada. Depois utilizei 
uma Graupner 9x6, bastante me-
lhor, mas, mesmo assim, o avião não 
tinha muita vitalidade. Fazia mano-
bras perfeitas, mas o looping preci-
sava ganhar velocidade para 
conseguir completar. Mais tarde, foi 
substituído o motor por um de 850 
KV e instalada uma hélice Varioprop 
de 5 pás e passo regulável. Além de 
ficar como original, transformou-se. 
Passou a ser outro avião, com menor 
ruído e muito mais potência. 

Dia do 1º voo

 Cabine do modelo  Vídeo – click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=h0BmSCVTUAI&feature=youtu.be
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 48.0 – O Tucano 2 

O Tucano já foi descrito nos capítulos 11.0 e 42.0. Chamado na Em-
braer de Emb-312 e de T-27 nas operações militares, hoje está sendo 
substituído pelo Emb-314, chamado de Super Tucano, ou A-29 na 
Força Aérea. Esse modelo ainda refere-se ao T-27, mas seu painel já 
mostra instrumentos modernos de uma versão atualizada.  
 
Como tinha um Tucano com motor 2 tempos em escala 1:7 e, outro, 
elétrico, escala 1:12, acabava por voar mais com o pequeno por sua pra-
ticidade. Tinha vontade de ter um elétrico maior. Um dia vi, na SV mo-
delismo, um ARF fabricado pela Phoenix Models também em 1:7, 
pronto para colocar motor elétrico. Quando estava quase decidido, o Vi-
cente, dono da Loja, me mostra outro, em escala 1/4,25. Confesso que 
fiquei em grande dúvida, pois o investimento, principalmente em motor, 
servos e baterias, seria muito maior. Acabei pedindo a ajuda de meu filho, 
que quando viu, não teve qualquer duvida. Compramos o maior. 
O modelo se revelou excepcional em voo. Avião muito firme, fácil de voar, 
com grande visibidade e muita potência, fazendo todo o tipo de manobras 
acrobáticas com grande precisão. Lembra muito o Tucano verdadeiro que 
uma vez voei. É, ainda hoje, um dos melhores aviões que temos… 
 
Características técnicas 
Fabr.: Phoenix models Mtl: Madeira/Oracover       
Envergadura:   2567 mm     Peso: 12,6 gr   
Comprimento: 2200 mm Trens: Ar comprimido 
Motor: Axi 5345/16 Hélice: 19,5x12,25                    
Bateria: 3S 1800mah Escala: 1/4,25    

Os dois Tucanos da Phoenix. Acabei optando pelo maior

 Um voo - click para abrir

https://youtu.be/86TdwYxRlbw
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 49.0 – O PLANADOR DG-1000

O Glaser-Dirks DG-1000 é um planador biplace em tandem, para treinamento 
avançado e voos cross-country, podendo também operar em  uma versão com en-
vergadura reduzida para 18 m, para instrução completa de acrobacia. Foi escolhido 
para substituir os Blaniks no treinamento de cadetes da USAF Academy. Voou pela 
primeira vez em Julho/2000. 
 
Características técnicas 
Envergadura      18,0/20,0 m             Peso vazio:     415 kg                  
Comprimento:  8,57 m                     Peso Max:     750 kg 
Vmax:               270 km/h                 Vstall:            68 km/h 
Planeio:             46,5@ 120 km/h      Gmax:           +7  -5 
     
Numa das várias pesquisas de peças e modelos na Hobby King, encontrei também 
esse raro planador. Diferente da grande maioria de outros por eles oferecidos, esse 
não era em EPO ou EPS. Era todo em fibra, tinha freios aerodinâmicos, trem retrátil 
e parecia ter um excelente acabamento. Estava também em oferta, com preço abaixo 
dos 100€. O melhor planador que tinha era o Solution 2.0, que não era escala. Tinha 
vontade de ter um bom planador, com bom planeio e dimensão, mas em escala, de 
forma que pudesse colocar todos os detalhes da cabine. Como sempre, estava em 
dúvida e a decisão final acabou sendo tomada com grande entusiasmo, por meu 
filho, que, na época, já era piloto de planadores 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:        Hobby King             Matl:             Fiberglass 
Envergadura:     2600 mm                 Peso:             1200 g 
Comprimento:  1100mm                  Escala:           1/7,6

O elegante DG-100

O modelo, com belíssimo acabamento
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49.1- Características de voo

O modelo não decepcionou. Tinha um acabamento 
perfeito nos mínimos detalhes, com freios aerodinâ-
micos de abertura em guilhotina, um trem retrátil 
muito bem feito e até gancho de reboque comandá-
vel. Me esmerei nos detalhes da cabine de comando, 
fazendo em escala todos os detalhes de um planador, 
incluindo, comandos, assentos e instrumentos, além 
do piloto, pois aviões em escala, sempre devem ter pi-
lotos. Voou muito bem, com excelente performance, 
mas num dia de ventos muito fortes que não permitia 
comparar mais diretamente com outros planadores. 
Para testar suas características acrobáticas, o Luiz Fer-
nando, logo no primeiro voo, fez loopings e um pa-
rafuso, que acabou por sair abaixo da linha da colina, 
onde quase perdemos a visibilidade do modelo (vide 
vídeo). 
Acabou por fazer só dois voos nesse único dia e, de-
pois, foi pendurado no teto do quarto do meu filho, 
onde está até hoje. Bonito demais para arriscar… 

3 vistas

 1º voo – click para abrir

https://www.youtube.com/watch?v=aWtEZjbPjFk&feature=youtu.be&list=UUz4yw40xeib3chEjx_iuNRA
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 50.0 – O BUPO

Da mesma forma que o Tucano com motor 2 tempos (cap. 11.0), 
o Bupo é também produzido pela Prince, um dos maiores fabri-
cantes de kits do Brasil. Esse modelo parece ter grande sucesso, pois 
é até hoje o carro chefe de vendas do fabricante. Atualmente, é ofe-
recido em varias gamas de cores, lembrando as diversas escuderias 
da fórmula 1. (vide exemplo ao lado).   
 
No final de 2014, pedi para enviar do Brasil o modelo do Messers-
chmitt M-20 feito por meu pai, que esteve durante longos anos 
pendurado na garagem da casa da minha mãe (vide introdução). 
Era um modelo histórico, desenhado por ele a partir de fotos e de 
sua memória, pois tinha voado o avião em 1940. Tinha também, 
nas janelas, sua foto e a de minha mãe, pois nele fizeram sua viagem 
de lua de mel. Quando abri a caixa, vi também o Bupo completo, 
com transmissor e receptor. Tinha sido enviado por meu sobrinho, 
Cezar Felipe, que não tinha mais tempo para voar, pois era já piloto 
comercial. Demorei a estreá-lo e acabei por fazer só dois voos. O 
avião me surpreendeu. Era  muito rápido, excelente em todas as 
manobras e com um potente motor. Um ótimo acrobático. 
 
Características técnicas 
Fabricante: Prince - Br 
Material: fibra e espuma revestida (asas) 
Envergadura: 1660 mm    
Comprimento: 1370 mm 
Peso: 3,0 kg 
Motor: OS Max 46

O Bupo 40 Marlboro

  Voo – click na foto

O Bupo, pronto para seu 1º voo na Ota

https://youtu.be/6U3DewZtvxc


 VOLTAR AO ÍNDICE | 119

 51.0 – O GLOSTER METEOR

Pioneiro do desenvolvimento de motores à reação, o Inglês Frank 
Whittle fundou em 1936 a Power Jets e, em 1939, firmou acordo 
com a Gloster para desenvolver um avião com o novo conceito. O 
histórico voo teve lugar em 1941, com o monoturbina Gloster E-
28/39. Com o sucesso da experiência, iniciaram o desenvolvimento 
de um birreator com maior capacidade e performance. O protótipo 
voou em Março de 1943 e entrou em operação com a RAF em Julho 
de 1944. Serviram, inicialmente, para proteger Londres dos ataques 
das Bombas V-1, tendo abatido um total de 14 delas. Foram pro-
duzidas 3947 unidades em varias versões, sendo a de maior sucesso 
a MK-8 (ou F-8), utilizada por vários países, incluindo o Brasil, que 
comprou 62 unidades em troca de fornecimento de açúcar. 
 
Características técnicas 
Envergadura:    11,33 m                       Pvazio: 4846 kg            
Comprimento: 13,59 m                       Pmax.: 8664 kg 
Vmax:              Mach .82 (941 km/h)  Alcance: 970 km 
Vcruz:              Mach .6 (630 km/)      R/C: 7000 ft/min 
Motor: 2×R/R Derwent – 3600lbf       Teto max: 43000 ft 
 
Eu e meu irmão gostávamos de ver o voo dos Gloster Meteor da Base 
Aérea de Canoas em shows aéreos ou, mesmo, quando passavam 
sobre a nossa casa, fazendo um apito bastante particular. Agora, pró-
ximo ao final de 2014, comentei com ele que pensava construir um  
modelo do Gloster e, logo no Natal, recebi dele de presente, um livro 
sobre os F-8 no Brasil. Era o que faltava para a minha decisão… 

O F-8 no Museu Asas de um Sonho - SP

O modelo, pronto para seu primeiro voo

Características técnicas do modelo 
Plantas: T&J models             Material: madeira  
Envergadura:1520mm          Peso: 6500 g 
Comprimento: 2000 mm      Bat: 2x5S/6000mah 
EDF: DPS 90 mm-1A19       ESC: Jetti 80 Amp      
Escala: 1/7
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51.1 - Detalhes da construção

Minha intenção era construir um modelo na escala 1/7, a mesma do F-86 
que já tinha, uma vez que eram quase contemporâneos. Encontrei apenas 
um, fabricado pela T&J models nos EUA, escala 1/9. Tentei convencê-lo 
de fornecer o kit na escala 1/7, mas só aceitou enviar as plantas nessa na es-
cala 1/7. Seria para o EDF de 90 mm. Enviou também os códigos para corte 
de peças a laser na mesma escala, mas em Portugal, só consegui cortar com 
fresa CDC, não tão precisa. O projeto era muito bom e agradável de cons-
truir. Apenas, a planta era do modelo F-8 modificado para biplace e tive de 
adapta-lo, usando fotos copiadas na escala 1/7. Consegui os trens principais 
e nariz na Hobby king que, com pequeno ajuste, se tornou escala. Foi usado 
o canopy do F-86, com pequenos ajustes e, logo no início, tive que comprar 
os 2 EDF’s, para encaixa-los dentro das asas. Optei por utilizar rotações 
opostas nos fans para evitar tendências. A construção começou em 
25/3/2015 e durou um ano. 

1ª etapa – estrutura. Modelo muito bom de construir

2ª etapa – fuselagem pronta Cobertura em Oratex alumínio
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51.2 - Acabamento

Procurei fazer o modelo o mais fiel possível ao verdadeiro. Visitei com 
meu irmão o Museu do Ar e tivemos acesso ao último F-8 que voou 
na FAB. Pude fotografar todo o avião em detalhes e inclusive sentar 
no cockpit, fotografando e reconhecendo todos os comandos. Junto 
com o livro, havia ganho também o Manual de operação do avião,  
que me auxiliou nesse reconhecimento. Fiz o acabamento em Oratex, 
tecido bastante reforçado e depois tracei todas as linhas de chapas e 
rebites, dando uma aparência bastante detalhada, com a pintura do 
2º esquadrão do 1º Grupo de Aviação de Caça, embora o logo fosse 
o de Canoas, pois esse avião esteve emprestado por lá. O cockpit ficou 
tão detalhado, que resolvi instalar um servo e fazer o canopy de abrir. 
Acabei por instalar também um simulador das 4 metralhadoras, com 
luzes vermelhas e ruído. Ficou uma bela obra…

O F-8 pronto depois de um ano. Só falta a coragem…

Detalhes da pintura

Detalhe da cabine Pronto para a estreia
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51.3 - Voo

O primeiro voo teve emoção. Era a primeira vez que esse modelo, 
em escala 1/7 iria voar. Tinha posto o CG na posição mais à frente, 
para ter mais estabilidade no 1º voo. Correu muito na decolagem e 
tive de forçá-lo a sair do chão. Estava pesado de nariz. Consegui 
voar o avião, que não mostrava, de resto, nenhuma tendência, tendo 
até boa estabilidade. Depois de 5 minutos, pararam as duas turbinas. 
O pouso inaugural foi com dupla emergência.  Como tinha utili-
zado bateria 6S, decidi no próximo voo mudar para 5S para testar. 
O ESC de 80 Amp poderia estar no limite. A menor bateria ajudou 
também a deslocar o CG para traz. O próximo voo foi bem melhor. 
Voou “hands off”, apesar do trim todo para trás. Fiz loopings e 
“tonneaux” muito bons e ótimo pouso. Desloquei as baterias ainda 
mais para traz mas, no pouso com full flaps, ficou ultra sensível de 
profundor. Após uns 5 voos tinha-o todo certo. A partir daí, fiz 
muitos voos, sempre ótimos. Por 2 vezes, em dias quentes, voltaram 
a parar os motores, uma vez com o Luiz Fernando. Recentemente 
decidi substituir os EDF’s por novos, de 12 pás (eram de 5) da Free-
wing (mesmos usados no F-104 de 90 mm), usando ESC’s do 
mesmo fabricante, de 130 A. Ficou outro avião, com ruído de jato 
e com uns 30% a mais de tração. Só que, no 4º voo, queimou um 
ESC e no 5º o outro. Vi que havia algo errado. Depois, por pesquisa 
do Carlos São Paulo, colega de voo, descobriu-se que o problema 
estava na distância dos ESC’s à bateria, que ultrapassava de longe o 
limite do fabricante, de 15 cm de cabo, e criava carga indutiva. Tive 
de reposiciona-los junto às baterias e criar aberturas sob a fuselagem 
para refrigeração. Resolvido!! Ótimo avião!!   

  Primeiros voos - Click para abrir

3 vistas

https://youtu.be/wyMj2V2GW2M
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 52.0 – O DH 89 DRAGON RAPIDE

O De Havilland.89 Dragon Rapide é uma versão modernizada do 
DH.84 Dragon ou, mesmo, uma versão reduzida e bimotor do qua-
drimotor DH.86 Express, que utilizava os mesmos motores Gipsy 6 
desse último e também suas asas alongadas e rodas carenadas. Projetado 
para voos curtos, podia levar de 6 a 8 passageiros. Fez seu primeiro voo 
em 17/04/1934 e manteve operação comercial até 1966. Foram pro-
duzidos um total de 727 unidades. A Varig teve o PP-VAN, “Chuí” 
que operou entre 1942 e 1945, fazendo inclusive o voo inaugural entre 
P. Alegre e Montevidéu em 17/08/1942, com nosso pai aos comandos.   
Características técnicas 
Envergadura:  14,6 m                             Pvazio:   1460 kg  
Comprimento:10,5 m                             Pmáx decol: 2490 kg 
Veloc. Cruz.: 214 km/h                         R/C:      4,3 m/s 
Veloc. Max.:   253 km/h                         Alcance: 930 km 
Motor: 2×DH Gipsy 6 /200 hp              Teto max: 16700 ft  
Sempre ouvimos muito falar das boas características de voo e da ele-
gância desse avião, contadas também em livro, por nosso pai. Já tinha 
uma boa coleção dos primeiros aviões da VARIG, Um dia, meu filho 
comentou que faltava esse na coleção. Naquele Natal, me deu de pre-
sente. Foi uma boa surpresa…  
Características técnicas do modelo 
Kit:                 Dumas acft /Tucson AZ   Mat:       Balsa/microlite  
Envergadura:  1060mm                          Peso:      460 g 
Comprimento:780mm                           Bateria:  2S/1000mah 
Motor:           2x AXI 2203/40               Hélice:   6x4 APC 
Escala:            1/13,7

O Chuí no Museu do Ar no RJ 

O modelo quase pronto
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52.1 - Construção e Características de voo

O kit era muito bom, com as peças encaixando 
muito bem. Procurei fazê-lo bem leve, apesar de 
bem detalhado. A cabine com todos os instrumen-
tos e controles (com base em fotos tiradas em 
exemplar do museu do Ar de Sintra) e com o pi-
loto, que até consegui na escala correta. Os dois 
micro motores tiveram de ter suas fixações de hé-
lice adaptadas, o que não foi fácil para elementos 
que rodam a milhares de RPM. Para cobertura, 
utilizei o Coverite Microlite, extremamente leve. 
No final, tiveram que ser colocados todos os “es-
tais”, fios que deram a rigidez final ao conjunto. 
 
O voo não trouxe surpresas, apenas saiu do solo 
bem antes do que imaginava. Voou muito bem, 
sem tendências, bastante lento (embora não pareça 
no vídeo). No pouso, no arredondamento final, 
mostrou alguma sensibilidade de profundor, que 
pode ser facilmente corrigida. Hoje está pendurado 
e compõe a minha coleção de aviões antigos da 
VARIG, ficando, por coincidência, na mesma es-
cala do Aceguá e do F-13, seus contemporâneos, 
que estão a seu lado. 

3 vistas

 1º voo – click na foto

https://youtu.be/FAuYwdS0FNA
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 53.0 – O BLERIOT XI

Desenvolvido a partir do Bleriot VIII, o primeiro avião a usar ao mesmo 
tempo um manche para controle lateral (pontas de asas móveis) e de pro-
fundidade e pedais para o leme, o Bleriot XI trouxe melhorias impor-
tantes ao seu desenho. Introduziu o “wing warping” para controle lateral, 
(mais eficiente), reduziu sua envergadura, passou a utilizar estabilizador 
de uma só superfície (no lugar de duas) e um só leme, todo móvel. O 
responsável por todas essas melhorias foi Raymond Saulnier, que em 
1911 viria a fundar a Morane Saulnier, depois parte do grupo Aerospa-
tiale. Com motor de motocicleta Anzani de 25 HP, em 25/07/1909, foi 
o 1º a cruzar o canal da Mancha. Depois disso, centenas foram fabricados 
e usados nas forças aéreas de todo o mundo, até o início da 1ª guerra.  
 
Características técnicas 
Envergadura:    7,79 m                     Pvazio:          230 kg 
Comprimento: 7,62 m                     Pmáx decol:  330 kg 
Veloc. max:      76 km/h                  Teto max:      3300 ft 
Motor: Anzani 3 cyl/25 hp               Hélice:           bipá/2,08 m 
 
Desde criança me interessava pelo Bleriot. Quando tinha 12 anos, che-
guei a construir um para u-control, com cerca de 1 m. de asa. Coube a 
meu filho me dar de presente, em 2002, quando esteve numa loja que 
ficava em Genève, na fronteira com a França. Comprou também o 
motor Thunder-Tiger 60 de nosso primeiro Tucano. Levei longo 
tempo até iniciar a montagem, só o fazendo no final de 2019, tendo 
acabado por voar em janeiro de 2020.

O Bleriot XI cruzando a Mancha

O modelo, pronto para voo

Características técnicas do modelo 
Kit:                  Air Loisirs/Fr    Mat    Balsa  
Envergadura:    1130 mm         Peso:  300 g 
Comprimento: 920 mm           Bat:    2S/1000mah  
Motor:             280 Brushed     Escala 1/7

https://youtu.be/YgKXrY3vByM
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53.1- Construção e Características de voo

Era um kit para ser montado da forma bem tradi-
cional, cortando e colando, madeira por madeira. 
Deu muito trabalho, mas foi quase um retorno ao 
final da década de 50, quando comecei a construir. 
Utilizei um revestimento levíssimo, chamado Fi-
bafilm, que não tem adesivo. Aplica-se o adesivo 
diretamente na estrutura e, após secagem, aplica-
se o revestimento com o ferro. Como o Dragon 
Rapide, também teve que ter “estais” para dar rigi-
dez à estrutura, e manter as asas sem torções. Nesse 
avião o piloto era bem proeminente e tive que 
quase fabricá-lo na dimensão correta e com vesti-
mentas da época. No todo, o modelo acabou por 
ficar bem próximo de um pequeno escala.   
 
Fiz apenas dois voos até aqui. No primeiro, estava 
com o CG traseiro e precisei levar o trim todo à 
frente, mesmo assim ainda precisava comandar. 
Tinha posto a bateria toda à frente e queria evitar 
de colocar peso adicional. No segundo, coloquei 
um pequeno peso no nariz e já ficou bem melhor, 
precisando apenas de um pouco mais. De resto, 
voou muito bem e super lento, conforme era espe-
rado de um avião levíssimo e com grande área de 
asa. Pode voar indoor muito bem.

3 vistas

 Voo - Click na foto

https://youtu.be/YgKXrY3vByM
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 54.0 – ALGUNS MODELOS DIFERENTES
54.1 – O Edge 540

O Edge 540 é um avião acrobático de alta performance, fabri-
cado pela Zivko Aeronautics, Oklahoma City. Tem uma razão 
de rolagem de 420 graus/min e uma capacidade de subida de 
3700 ft/min. Desde a década de 90 que tem sido, por várias 
vezes, o campeão da Red Bull Air Races.  
 
Características técnicas 
Envergadura:    7,42 m                     Pvazio: 531 kg    
Comprimento: 6,27 m                     Pmáx.: 817 kg  
VNE: 426 km/h                               R/C: 3700 ft/min 
Vstall: 94 km/h                                Fator carga: +/- 12G 
Motor: Lycoming AEIO-540           Potência: 340 hp       
 
O modelo, chamado de Edge-540 Minium, foi presente de 
Natal da minha esposa, comprado em uma loja de Hobbies do 
Shopping Dolce Vita Tejo. No início, estranhou-se as caracte-
rísticas de voo e manobras, principalmente devido à pequena 
inércia do modelo. Depois foi possível fazer manobras básicas 
como looping e »tonneau».  
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante:        Kiosho                     Material: EPO  
Envergadura:    385 mm                   Peso: 30 g 
Comprimento: 335mm                    Bat: 1S/150mah 
Motor:              M6 coreless              Escala: 1/19

O Edge-540 Minium

O Edge 540

 Voo - Click na foto

https://www.youtube.com/watch?v=fhPeAIRpI7o&feature=youtu.be
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54.2 – O Air Raptor

O Fast Lane Air Raptor é um modelo básico de R/C, 
praticamente inquebrável e sem controles aerodinâmi-
cos. Utiliza o controle de potência para subir e descer, 
e o diferencial de rotação das hélices, para curvar a es-
querda ou direita. 
 
O modelo foi presente da minha filha, Ana Rosa,  
quando do meu aniversário. Voou algumas vezes no 
quintal de casa e uma vez na B.A. de Sintra, pilotado 
pelo Theó, meu sobrinho da Suíça. Quase se perdeu 
por causa da altura que chegou e o vento que soprava. 
Foi difícil trazê-lo de volta com a baixa velocidade e os 
comandos limitados que tinha. 
 
O vídeo que aqui aparece é de um voo feito especial-
mente para esse reporte, estando o modelo muitos anos 
parado na prateleira. Voou muito bem.  
  
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Fast Lane ltd. HK         
Material: EPO  
Envergadura: 460mm      
Comprimento: 400mm 
Peso: 85g 
Comandos: acelerador e diferencial de motores    

O Air Raptor, completo com transmissor

 Voo - Click na foto

https://www.youtube.com/watch?v=_SlhFpGs6UM&feature=youtu.be
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54.3 – O V-Jet Full Tilt 

O V-Jet Full Tilt é um modelo de origem Francesa, fabricado pela Sil-
verlit. Decola na vertical, basculando as asas para cima e depois muda 
a posição para a horizontal, quando do voo de cruzeiro. É um projeto 
bastante único que utiliza a tecnologia de estabilidade dos micro heli-
cópteros juntamente com a dos modelos básicos de R/C que não tem 
controles aerodinâmicos e utilizam o comando de potência para subir 
e descer e o diferencial de rotação das hélices para fazer curvas. 
 
O modelo foi comprado quando de uma viagem da família a Israel.  
A loja ficava em uma rua estreita e movimentada no subúrbio e o 
atendente, questionado se o modelo realmente voava, resolveu nos 
demonstrar de imediato, apesar da já pouca luminosidade. Decolou 
na vertical em frente da loja (passou por vários fios que cruzavam a 
rua) e, quando iniciou o voo horizontal, acabou por desaparecer por 
sobre o telhado dos prédios. Tentou resgatá-lo, mas sem sucesso. Por 
sorte tinha outro em estoque. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: Silverlit - France        
Material: Espuma   
Envergadura: 420mm      
Comprimento: 420mm 
Peso: 90g 
Comandos: acelerador no lado esquerdo. Lateral (por diferencial 

de motores) e tilt das asas no direito. 

O V-jet

 Voo - Click na foto

https://youtu.be/Wny04rnq6go
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54.4 – O Ventus 2CXT

O Schemp-Hirth Ventus-2CXT é um planador monoplace de 18 
m de envergadura, derivado do Ventus 2A de 15 m que foi  vencedor 
em todos os campeonatos mundiais entre 1995 e 2001. Em sua ver-
são X, utiliza a mesma fuselagem do Discus 2 e a versão T é equipada 
com um pequeno motor de sustentação que não permite decolagem, 
mas é uma garantia para evitar pousos fora de campo. Foram produ-
zidos mais de 700 planadores da linha Ventus. 
     
Características técnicas 
Envergadura: 18,0 m Peso vazio: 325 kg                  
Comprimento: 6,81m Peso Max: 600 kg 
Vmax: 285 km/h Planeio max: 52 
                     
Comprei esse micro modelo numa loja de equipamentos eletrônicos, 
próxima ao hotel onde ficávamos na cidade de Cádis, na Espanha, 
onde estudava nossa filha. Vinha com transmissor e só tinha controle 
de acelerador, para subir ou descer, ou de curva pelo leme. Consegui 
fazer alguns voos com ele. Voava razoavelmente bem com motor. No 
planeio, afundava muito. Deu pane e nunca mais consegui consertar. 
Nunca foi filmado em voo. 
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: E-Sky Matl: EPS  
Envergadura: 640mm Peso: 24 g   
Comprimento: 250 mm Bat: 1S/140mah 
Motor: Coreless Escala: 1/28

O Ventus 2CXT

 O modelo

3 vistas
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54.5 – O Eurocopter H-130 

O Eurocopter H-130 (anterior EC-130) é um Helicóptero com rotor 
de cauda do tipo “fenestron”,  monoturbina, projetado e fabricado na 
França e descendente direto do Écureuil AS-350. Concebido para uso 
civil e paramilitar, pode voar com um piloto e 5 passageiros. Fez seu 
primeiro voo em 2001 e hoje já ultrapassou as 700 unidades vendidas.   
 
Características técnicas     
Rotor:              10,69 m/3 pás                  Pvazio:      1377 kg                   
Comprimento: 10,68 m                           Pmáx dec:  3050 kg 
VNE:               285 km/h                         Alcance:     617 km 
Vcruz:              237 km/h                         R/C:          2290 ft/min 
Motor:             Turbomeca Arriel/952 hp Teto oper: 27000ft 
 
Comprei o modelo numa Hobby-Shop que, por acaso, encontrei 
num shopping de Pequim, na China. Conhecia o helicóptero verda-
deiro e achei que era bem próximo do escala e me impressionou sua 
estabilidade. Na realidade não era um helicóptero a sério, pois tinha 
2 rotores principais contra rotativos, ao invés de um, o que o tornava 
muito fácil de voar. Vinha inclusive com um bom transmissor. Foi 
muito bom voá-lo tanto dentro como fora de casa, pois era muito 
preciso nos comandos, com controle em todos os eixos.  
 
Características técnicas do modelo 
Fabricante: E-Sky               Matl:                Carbono (estrutura)  
Rotor:         2x 340 mm      Comprimento: 380mm 
Motor:        Brushless          Peso:                240 g 
Escala:        1/28

 Eurocopter H-130

O modelo chamado de Hunter
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 55.0 – OUTROS PEQUENOS MODELOS 

Ao longo dos últimos 15 anos, a miniaturização da tecnologia 
permitiu o surgimento de pequenos aviões e helicópteros. Se-
guem exemplos abaixo de alguns que tive nesse período: 
 
1- Nykko 
Tradicional fabricante de brinquedos lançou esse modelo de 
helicóptero ainda muito pesado e com pouco controle de 
voo. Conseguimos apenas um bom voo… 
2 – Fury 
Helicóptero trazido pelo Luiz Fernando dos EUA. Foi o pri-
meiro que voou muito bem. Muito estável, mas para andar 
à frente tinha que ter pequeno peso no nariz.  
3- Schweizer S-300 
Compramos em nossa viagem ao Egito. Nos impressionou a 
aparência próxima do original. Só subia e descia e fazia volta 
em torno do eixo. 
4- Ultra light Biplane 
Todos nós tínhamos o sonho de conseguir voar dentro de 
casa. Esse realizou. No Natal dei de presente para o Jorge, 
meu cunhado, e para o meu irmão. 
5- HF Ultra Light Plane 
Com a forma de um ultraleve, voava igualmente muito bem 
dentro de casa 
6- Smallest plane 
Realmente do tamanho de uma mão. Consegui fazê-lo voar, 
mas era péssimo 

1 4

2 5

3 6



NOTA FINAL

Essa história não acaba por aqui. É ape-
nas o final de uma etapa, mostrando a si-
tuação atual dessa coleção, que continua 
a crescer. Atualmente, já está em traba-
lho um Lockheed P-38 escala 1/7, avião 
famoso, voado pelo escritor Antoine de 
Saint-Exupéry na 2ª guerra mundial. Em 
fila de espera, está também o kit do 
Short Skyvan, avião de passageiros/carga 
Inglês da década de 60 (escala 1/8), que 
ficou conhecido por suas formas bas-
tante originais.  
A ideia é, pelo menos na versão eletrô-
nica desse trabalho, mantê-lo atualizado 
através de revisões, mostrando sempre as 
novas etapas dessa história. 

O P-38 Lightning

O kit do Short Skyvan – só madeiras



Pode descarregar o e-book na nossa livraria on-line em:

ou em 
 

https://livraria.ruigracio.com/index.php/search/?q=Aeromodelos


