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Nome do procedimento: 
 

POP02 Ligando Motor com Segurança 

Referências: 
 

Apostila ABPM. 
 

Onde se aplica: 
 

Na pista de decolagem 

Qual tarefa ele se refere: 
 

Ligar motor de forma segura. 

Relator: 
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Colaboração e revisão: 
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Procedimentos passo a passo: 

1 – Antes de ligar o motor, realizar o check do equipamento, conforme procedimento POP 03 
Check de Equipamento. 

2 – Antes de ligar o motor, é importante colocar o capacete. 

 

DICA DE OURO 1 => Verifique se a alavanca do carburador está voltando, em caso de 
carburador com agulha e copo (caso do Bing 54), acelere e solte de uma vez, escute o copo 
batendo no final do curso. 

DICA DE OURO 2 => Se possível, use um dispositivo anti-disparo 

DICA DE OURO 3 => Coloque uma mola de redundância no cabo do acelerador, conforme foto 
a seguir apontado pela seta azul. A mola de torção pode quebrar e sem essa mola de 
redundância o motor ficará em full. 



 

 

2 – Caso tenha pessoas próximas, oriente os locais seguros para que essas pessoas fiquem e se 
tiver criança, peça para um responsável ficar com ela. 

 

Oriente as pessoas a ficarem sempre à frente do equipamento no 
momento da partida. 

 

 

1 – Procure sempre ligar o motor em um cavalete, conforme figura. 

 



 

2 – Caso não tenha o cavalete, peça para uma pessoa te ajudar, e caso não tenha um ajudante, 
tente ligar o equipamento nas costas, já acoplado. Se não for possível nenhuma das 
alternativas anteriores, veja na figura a forma correta de apoiar o motor para dar partida: 

 

Forma correta de ligar o motor, estando com 
ele nas costas e pedindo ajuda para um 
colega de vôo (Não peça ajuda para leigos). 

 

 

     Apoiando o ombro do piloto na hora da partida,  

     facilita ajudar a conter o empuxo em caso de disparo  

     do motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forma correta de ligar o motor com ele nas costas (figura da esquerda), caso o motor acelere 
acidentalmente, adote a postura com agachamento para melhorar sua ancoragem (figura da 
direita) 



 

 

DICA DE OURO 4 => Sempre que for segurar em alguma parte da estrutura, use o dedão como 
fisga para evitar que sua mão se solte com facilidade. 

 

  
 

 

Resultados esperados: 

Evitar acidentes com avaria de equipamentos e lesões durante a partida e aquecimento dos 
motores. 

 

Propostas de ações corretivas: 

Orientar o aerodesportista sobre os riscos 


