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"Em Sua Defesa": Uma Estratégia Defensiva 
Para Pilotos de Helicóptero 

Documento Original publicado pelo USHST: “In Your Defense”: A Defensive Strategy for Helicopter Pilots 
 

 
Muito parecida com a direção defensiva, a 

pilotagem defensiva envolve o uso de estratégias 
específicas para se manter um passo a frente da curva 
quando falamos de segurança nos helicópteros.  Quando 
dirigimos para o aeroporto em preparação para nosso 
próximo voo, nós somos bombardeados com 
oportunidades para exercitarmos nossa direção defensiva e 
evitar perigos potenciais. A maioria de nos já presenciou 
situações envolvendo motoristas que passam dos limites de 
velocidade, usam o celular enquanto dirigem, ignoram 
sinais de trânsito ou que simplesmente não prestam 
atenção. É uma verdadeira selva lá fora. 

 
O princípio por trás do uso de estratégias 

defensivas quando voamos é para nunca assumirmos que 
outros pilotos, trafego aéreo, controladores, equipe de solo, 
ou até mesmo a mãe natureza estejam prezando pela nossa 
segurança. Pilotos de helicópteros ocasionalmente se 
envolvem em situações difíceis, porque eles mesmos 
perdem referência situacional com o ambiente. 
Infelizmente, complacência e a perda de referência 
situacional podem levar até os mais experientes aviadores 
pelo caminho errado. 

 
 

Preparação Correta do Pré-Voo 
Quando voando helicóptero, a preparação mental é 

essencial para determinar o sucesso geral. Se uma missão 
em particular, seja ela treinamento, navegação ou um teste 
prático, a quantidade de preparação é geralmente refletida 
no resultado final. É sempre melhor se preparar a mais para 
um voo do que ser pego com a guarda baixa e ser 
surpreendido com algo inesperado. 

Uma grande técnica defensiva para 
implementarmos antes de qualquer voo é mentalmente 
ensaiar a missão do começo ao fim. Pensar na missão como 
planejado, mas desenvolver planos de contingência caso o 
voo tenha que ser alterado devido meteorologia, problemas 
mecânicos ou qualquer condição inesperada. É muito mais 
fácil executar uma situação bem pensada do que ter de 
tomar uma decisão radical durante o voo. 
 Outra vantagem de uma alternativa pré-definida é 
que isso permite o piloto de helicóptero fazer pequenos 
ajustes durante o voo ao invés de reagir a circunstâncias 
que poderiam ser eliminadas desde o início. Pilotos que 
abordam o voo usando uma mentalidade defensiva, 
geralmente têm uma experiência melhor pois sabem que 
pensaram na maioria das situações e não deixaram nada ao 
acaso. Planos de contingência bem definidos no solo 
normalmente nos direcionam melhor quando são 
necessários durante o voo. 
 

Checklist, Disciplina e POP 
O uso disciplinado dos checklists, procedimentos 

operacionais padronizados (POPs) e o ato de fazer decisões 
aeronáuticas lógicas (ADM – Aeronautical Decision-Making) 
têm uma profunda influência na segurança de helicópteros. 
Como descrito no artigo 14 do Código Federal de 
Regulamentos (14 CFR) seção 91.103, pilotos devem estar 
cientes de toda informação pertinente em todo e cada voo. 
Esse nível de ciência irá acrescentar segurança e melhorar o 
prazer do voo como um todo. 
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Nossa Visão: Uma comunidade civil de helicópteros sem acidentes. 
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Muitos Pilotos Acreditam que os POP 
Existem Somente para tripulantes que 
Voam Helicópteros Envolvidos em 
Operações do RBAC 135..... ERRADO!!! 

POPs podem preparar o piloto para lidar com 
situações normais e anormais de maneira mais efetiva, 
ajudando assim a prevenir situações lamentáveis de 
acontecerem. 
 Pilotos de helicópteros devem ser encorajados a 
criar e implementar POPs para todas operações de voo, 
independentemente do tipo de operação a ser conduzida, 
os POPs adicionam estrutura e aumentam o nível de 
segurança ao ajudar os pilotos com melhores práticas e 
técnicas aplicáveis em cada situação. 
 O uso apropriado do checklist é outra fonte que 
pilotos devem usar para lidar com situações anormais e 
emergências. Infelizmente, muitos pilotos acabam 
perdendo o hábito de usar o checklist com o tempo. 
Lembre, o uso apropriado do checklist é requerido em todos 
os cheques com a intenção de melhorar a performance e 
segurança do piloto. Mesmos para pilotos que voam o 
mesmo helicóptero há muito tempo, o uso disciplinado do 
checklist é essencial, pois a complacência mata. 
 

Alto, Alto e Acima !!! 
Parte da nossa estratégia de voo defensiva deve 

enfatizar a importância de maximizar a altitude e a distância 
do solo e obstáculos. Só porque helicópteros são capazes de 
voar perto de "coisas" isso não significa que devemos ficar 
perto delas além de um limite razoável de tempo para 
completar a missão. 
 Estudos sobre fatores humanos revelam que a 
maioria dos pilotos reagem lentamente e erroneamente a 
situações anormais ou emergenciais. Estudos revelam que 
pilotos levam em média 7 a 8 segundos para reagir 
corretamente a um evento inesperado/alarmante dentro da 
cabine. Simplesmente use o " e se" para criar cenários 
durante todas as fases do voo, do acionamento ao corte, 
isso pode ajudar a treinar e melhorar o tempo correto de 
resposta. 

 

Em Relação a Altitudes de Voo, Muitos 
Pilotos Acreditam que Helicópteros não 
Voam acima de 500 pés AGL… ERRADO!!! 
  

Quando voando do ponto A para o Ponto B, se as 
condições permitirem, por que não voar a 1000FT AGL ou 
2000FT AGL?  Para aqueles que adicionam uma margem de 
segurança na sua altitude final, será garantido alguns 
segundos extras em comparação àqueles que não.  Por 
exemplo, ao subir para 1000ft AGL ou 1500ft AGL o piloto 
pode ter de 30 a 45 segundos a mais para voar o helicóptero 
e procurar uma área apropriada e pousar em segurança. Em 
relação ao voo em rota, planos de voos conservadores 
podem ser uma escolha decisiva em relação ao tempo e 
segurança. Por que voar sobre florestas, lagos e cidades 
quando você pode dar a volta neles a um mínimo custo e 
inconveniência. É muito melhor planejar e voar 
conservadoramente do que ser pego em uma situação 
perigosa que pode ser fatal. 

 
Um Bom Ataque ainda é a sua Melhor Defesa 
 
 Preparação é a chave para um voo de helicóptero 
com sucesso. Um bom planejamento antes do voo e boa 
preparação mental pagam bem para os pilotos que levam 
em consideração o conhecido e o desconhecido. Do 
começo ao fim, segurança começa antes de entrarmos no 
helicóptero e termina somente quando estivermos em solo 
novamente. 
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