
Curso de pilotagem e técnicas de 
competição 
Piloto N1 
O que se entende por piloto N1. 

Piloto que possui equipamentos compatíveis para completar a gama de habilidades relatas para 

o Nível 1. 

A qualidade da asa e suas características de segurança devem atingir o nível de habilidade que 

está descrita abaixo ou seja uma vela iniciante 

H1: Habilidades necessárias para um piloto N1 

• Apresentar controle de solo segundo critérios estabelecidos para pilotos N1 

• Demonstrar procedimentos de Check e preparação dos equipamentos 

• Saber decolar alpino OU invertido 

• Decolar segundo o critério de estabilidade aplicável ao N1 

• Demostrar habilidades de voo segundo critérios aplicáveis ao piloto N1 

• Pousar segundo o critério de pouso aplicável ao N1 

 

Exercícios de pilotagem 
 

Pouso de precisão 

Navegação por bússola 

Velocidade mínima e máxima tocando stick 

 

Exercícios de segurança. 
Lançamento e dobragem do reserva 

 

Objetivo: Simular o lançamento do reserva de forma correta e com propriedade. Dobrar e fazer 

a inspeção correta de cada equipamento presente no curso e ter um esclarecimento completo 

deste componente de segurança em cada tipo de estrutura 

 

Normal  

Valor do investimento 900 reais por piloto mais custas com a viajem. 

Hotel e Deslocamento 

 

Valor ABPM  



Valor do investimento 600 reais mais custas com a viajem. 

máximo 10 pilotos 

Duração: sábado e domingo 

Piloto N2 
O que se entende por piloto 2. 

Piloto que possui equipamentos compatíveis para completar a gama de habilidades relatas para 

o Nível 1. 

A qualidade da asa tem de ter características de segurança que atinja o nível de habilidade que 

está descrita abaixo ou seja uma vela iniciante e ou intermediaria de baixa. 

 

H2: Habilidades necessárias para um piloto N2 

 

 

• Saber decolar alpino E invertido 

• Decolar segundo o critério de estabilidade aplicável ao N2 

• Demonstrar controle de trajetória durante a corrida para a decolagem segundo os critérios 

estabelecidos ao piloto N2 

• Pousar com motor desligado segundo critérios estabelecidos para piloto N2 

• Pousar com motor Ligado segundo critérios estabelecidos para piloto N2 

• Demostrar habilidades de voo segundo critérios aplicáveis ao piloto N2 

• Utilizar altímetro e GPS / (ou aplicativo de voo que contemple tais funções) 

Pouso de precisão 

Navegação por bússola 

Velocidade mínima e máxima tocando Stich 

Bowling 

Paraball 

 

Exercícios de segurança. 
Lançamento e dobragem do reserva 

 

Objetivo: Simular o lançamento do reserva de forma correta e com propriedade. Dobrar e fazer 

a inspeção correta de cada equipamento presente no curso e ter um esclarecimento completo 

deste componente de segurança em cada tipo de estrutura 

 

Normal  

Valor do investimento 900 reais por piloto mais custas com a viajem. 

Hotel e Deslocamento 



 

Valor ABPM  

Valor do investimento 500 reais mais custas com a viajem. 

máximo 10 pilotos 

Duração: sábado e domingo 

 

 

Curso de segurança e pilotagem 
 

Mostrar a melhor tomada de decisão para os momentos adversos, aumentar a eficiência da 

pilotagem ativa e criar tomada de decisão para cada movimento indesejado feito pelo velame.  

Piloto N1 
O que se entende por piloto N1. 

Piloto que possui equipamentos compatíveis para completar a gama de habilidades relatas para 

o Nível 1. 

A qualidade da asa e suas características de segurança devem atingir o nível de habilidade que 

está descrita abaixo ou seja uma vela iniciante 

H1: Habilidades necessárias para um piloto N1 

• Apresentar controle de solo segundo critérios estabelecidos para pilotos N1 

• Demonstrar procedimentos de Check e preparação dos equipamentos 

• Saber decolar alpino OU invertido 

• Decolar segundo o critério de estabilidade aplicável ao N1 

• Demostrar habilidades de voo segundo critérios aplicáveis ao piloto N1 

• Pousar segundo o critério de pouso aplicável ao N1 

 

Exercícios de segurança. 
Lançamento e dobragem do reserva 

 

Objetivo: Simular o lançamento do reserva de forma correta e com propriedade. Dobrar e fazer 

a inspeção correta de cada equipamento presente no curso e ter um esclarecimento completo 

deste componente de segurança em cada tipo de estrutura 

Treinamento em pouso na água 

Objetivo: Simular o pouso na agua em um ambiente controlado e material fornecido. 

Mostrar os fatores que podem prejudicar na saída do paramotor, as diferentes situações para 

tal conhecimento. 

Adequação ao sobre voar longas áreas com agua.  



 

 

Exercícios de voo. 
Voo reto e nivelado mostrando o ponto de toque dos freios 

Reconhecimento do fly box e pousar em segurança 

1. Rolamento 

Balançar com a selete e com o motor 

Criar o movimento e aumentar a amplitude usando o motor (efeito troque)  

Objetivo provocar o movimento  e neutralizar o movimento 

 

Pendulo 

 

2. Com freios e com o motor.  

Criar o desequilíbrio da asa e neutralizar 

 

3. Voo Golfinho 

Provocar e manter o movimento.  

Neutralizar o movimento 

 

4. Pêndulos frontais + curvas pendulares 

Movimento de golfinho + curva no movimento de subida do piloto 

Movimento de golfinho + curva no movimento de descida ou aceleração do piloto 

 

5. Giro de 45graus de ângulo duas evoluções 

Entrada e saída.  

Acostumar com a aceleração 

Contendo o avanço na saída ou dissipando a energia em curva. 

 

6. Serie de duas curvas pendulares de 180 graus de giro (Mini Wing Over) 

Local e infraestrutura para o curso 
 

Os exercícios precisam ser feitos sobre agua em local e com um barco de no mínimo 5 metros e 

motor 15 hp. 

Infraestrutura local para instalar simulador e fazer os briefing e os de-briefings. 

Um cinegrafista pessoa normal para ajudar nas filmagens. 

 

Valor do investimento 1400 reais por piloto mais custos com a viajem. 

Hotel e Deslocamento 

 

Valor ABPM 900 reais mais custos com a viajem 

máximo 8 pilotos 

Duração: Sexta noite. Sábado e Domingo 



 

Piloto N2 
O que se entende por piloto 2. 

Piloto que possui equipamentos compatíveis para completar a gama de habilidades relatas para 

o Nível 1. 

A qualidade da asa tem de ter características de segurança que atinja o nível de habilidade que 

está descrita abaixo ou seja uma vela iniciante e ou intermediaria de baixa. 

 

H2: Habilidades necessárias para um piloto N2 

 

 

• Saber decolar alpino E invertido 

• Decolar segundo o critério de estabilidade aplicável ao N2 

• Demonstrar controle de trajetória durante a corrida para a decolagem segundo os critérios 

estabelecidos ao piloto N2 

• Pousar com motor desligado segundo critérios estabelecidos para piloto N2 

• Pousar com motor Ligado segundo critérios estabelecidos para piloto N2 

• Demostrar habilidades de voo segundo critérios aplicáveis ao piloto N2 

• Utilizar altímetro e GPS / (ou aplicativo de voo que contemple tais funções) 

 

Exercícios de voo pilotagem. 
Já ter noção dos seguintes exercícios. 

1. Voo reto e nivelado mostrando o ponto de toque dos freios 

Reconhecimento do fly box e pousar em segurança 

 

2. Rolamento 

Balançar com a selete e com o motor.  

Criar o movimento e aumentar a amplitude usando o motor (efeito torque).  

Objetivo provocar o movimento e neutralizar o movimento. 

 

3. Pendulo.  

Com freios e com o motor. 

Criar o desequilíbrio da asa e neutralizar 

 

Aqui começa o programa de piloto N2 (este programa é feito para pilotos que nunca fez o 

programa N1 mas já tem a proficiência dos exercícios relacionados acima. 

1. Voo Golfinho 

Provocar e manter o movimento.  



Neutralizar o movimento 

 

2. Espiral Simétrico 

 

3. Espiral Assimétrico  

 

Local e infraestrutura para o curso 
 

Os exercícios precisam ser feitos sobre agua em local e com um barco de no mínimo 5 metros e 

motor 15 hp. 

Infraestrutura local para instalar simulador e fazer os briefing e os de-briefings. 

Um cinegrafista 

 

Valor do investimento 1300 reais por piloto mais custos com a viajem. 

Hotel e Deslocamento 

 

Valor ABPM 800 reais custos com a viajem. 

Máximo 8 pilotos 

Duração: Sexta noite. Sábado e Domingo 


