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Paul B. McCready Jr., Norte Americano, doutorado em Engenharia 
Aeronáutica, foi o campeão de Voo à Vela dos Estados Unidos nos 
anos 1948 e 1949.

Revolucionou o mundo do Voo à Vela com a sua tese, conhecida e 
utilizada até hoje, como a “Teoria de McCready”, que o levou a ser 
campeão do mundo em St.Yen, França, em 1956.

A sua teoria tem uma base matemática incontestável, que se A sua teoria tem uma base matemática incontestável, que se 
fundamenta na ”a melhor velocidade para voar de acordo com a 
leitura do variómetro”.

Mais à frente explica-se a Teoria de McCready de uma forma simples 
e prática, utilizando como base a polar de velocidades do planador 
Janus B.
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O gráfico atrás repetir-se-á nas páginas seguintes com modificações, 
de maneira a que o leitor não tenha que retroceder para seguir as 
explicações que se darão em cada quadro.

A razão de perda de energia potencial do planador, por perda de 
altura (Vz*W), é igual à razão de dissipação de energia devido à 
resistência ao avanço (Dt*V), em que Vz é a velocidade vertical de 
descida, W é o peso do planador, Dt é a resistência total ao avanço e 
V é a velocidade do planador.

Partindo desta base pode-se representar num sistema de coordenadas 
ortogonais, a polar de velocidades de um dado planador, para uma 
determinada carga alar, em função da velocidade de voo.

Apresenta-se, no quadro acima, a polar de velocidades do Janus B, 
retirada do respectivo Manual de Voo, para uma carga alar de 36,5 
Kg/m2
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Como se disse, no sistema de coordenadas ortogonais anotam-se as 
velocidades de voo (neste caso em nós) no eixo positivo das abcissas 
(eixo dos X) e as velocidades de descida (também em nós neste 
caso) no eixo negativo das ordenadas (eixo dos Y).

No extremo esquerdo da curva corresponde à velocidade de perda 
(stall).

Sabemos que o ponto de tangência da recta traçada desde a origem 
corresponde à velocidade vertical de L/Dmax lida no eixo Y e a 
velocidade de voo de L/Dmax lida no eixo X.

Para qualquer ponto da curva pode-se ler no eixo dos Y a velocidade 
vertical do planador e a correspondente velocidade de voo no eixo 
dos X.

É óbvio que estes valores são válidos para uma atmosfera calma. 
Mais à frente veremos como se resolve o problema para uma 
atmosfera que tenha movimentos verticais.
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Vão-se considerar quatro casos de atmosfera: uma em repouso e três de atmosfera 
em descendência.

O primeiro em que a massa de ar não está a descer.
O segundo em que a massa de ar está a descer 1 m/seg.
O terceiro em que a massa de ar está a descer 2 m/seg.
E o quarto em que a massa de ar está a descer 3 m/seg.

Seguindo estritamente as normas matemáticas da representação gráfica, para os 3 
últimos casos deveríamos baixar a polar, no sistema de coordenadas, na 
magnitude correspondente a 1, 2 e 3 m/s, respectivamente, e traçar a partir da 
origem as novas tangentes para se ter as novas velocidades (vertical, de voo e 
L/Dmax) para essas condições de atmosfera. (Ver quadro pequeno).

Mas,...... aqui começa a simples, mas genial ideia de McCready; criou o eixo Y Mas,...... aqui começa a simples, mas genial ideia de McCready; criou o eixo Y 
invertido (Y’no gráfico acima) e em vez de baixar a polar, subiu a origem do 
sistema de coordenadas para cada caso (neste exemplo marcados como -1, -2 e -3 
no eixo Y´) e desses pontos traçou as novas tangentes à curva polar.

As novas velocidades de voo respectivas para este planador são 135, 165 e 195 
Km/h e as de descendência respectivas do planador em relação à massa de ar em 
descendência são 1, 1,5 e 2,2 m/seg.

Mas, o instrumento que o piloto tem é o variómetro, que não indica somente o 
que desce a massa de ar ou o que desce o planador dentro dela, mas a soma 
algébrica de ambas velocidades verticais.
Veremos a seguir como McCready resolveu este dilema.
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Desenha-se outro eixo Y negativo, (Y”no gráfico acima) à direita do sistema, onde 
se marcam as indicações do variómetro, utilizando a mesma escala de magnitudes 
das outras velocidades verticais.
Vejamos o primeiro caso:

A atmosfera não está a descer, logo o que indica o variómetro é a velocidade 
vertical do planador dentro dela; (neste caso –0,8 m/seg). 

Desta marcação do variómetro, McCready traçou uma linha horizontal até ao ponto 
de tangência de atmosfera em 0 (ponto A) e leu no eixo X a velocidade de voo; 
neste caso 110 Km/h.

Ponhamos um pequeno problema.Ponhamos um pequeno problema.

Em que ocasião o variómetro indicará 0 e a que velocidade se deverá voar para 
obter L/Dmax?

É óbvio que será quando a massa de ar estiver a subir 0,7 m/seg visto que (+0,7) +   
(-0,7) = 0 e a velocidade a voar, neste caso, neste planador, será 100 Km/h para 
faze-lo a L/Dmax. Notar que 100 Km/h corresponde ao ponto de tangência da recta 
traçada desde uma origem equivalente a (+0,7).

Notar ainda que esta é a velocidade mínima a que se deve voar este planador 
mesmo que a atmosfera esteja a subir mais de 0,7 m/seg, visto que velocidades 
menores produzem maior descida.

Nas páginas seguintes analisar-se-á os outros casos.
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Vejamos o caso dois.  A atmosfera está a descer 1 m/seg.

Traça-se a tangente desde esta nova origem e lê-se no eixo Y que o planador desce dentro 
dela 1 m/seg (é uma coincidência ambos os números serem iguais). Logo, neste caso, o 
variómetro indicará –2 m/seg .

McCready  traçou uma horizontal desde a leitura –2 do variómetro e interceptou-a com a 
perpendicular baixada desde o ponto de tangência da origem –1 e obteve o ponto B.
Vejamos o caso três. A atmosfera está a descer 2 m/seg.

Traça-se a tangente desde esta nova origem e lê-se no eixo Y que o planador desce dentro 
dela 1,5 m/seg. Logo, neste caso, o variómetro indicará –3,5 m/seg.

McCready  traçou uma horizontal desde a leitura –3,5 do variómetro e interceptou-a com a 
perpendicular baixada desde o ponto de tangência da origem –2 e obteve o ponto C.perpendicular baixada desde o ponto de tangência da origem –2 e obteve o ponto C.

Caso quatro.  McCready obteve o ponto D com o mesmo procedimento.

Unem-se todos os pontos e tem-se a chamada “Curva de McCready” ou “melhor velocidade 
a voar de acordo com a leitura do variómetro”. É óbvio que quanto mais pontos se traçar 
mais precisa será a curva.

Exemplo: o variómetro indica –3. Desde esse ponto intercepta-se a curva de McCready e lê-
se no eixo X a velocidade a que se deve voar para fazê-lo com L/Dmax para essas 
condições: 155 Km/hora.

Na página seguinte veremos como se utilizam os chamados “McCready Values” obtidos a 
partir desta curva.
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É fácil imaginar que McCready não podia voar o seu planador olhando para a curva 
respectiva. Provavelmente fez uma lista de indicações do variómetro versus velocidades, que 
tão pouco o devem ter deixado satisfeito.

Idealizou o que se chamou a “McCready Strip” ou “Fita de McCready” que se apresenta no 
quadro superior, da qual há diversas versões.

Nesta anotaram-se à esquerda as indicações do variómetro espaçadas de 0,5 ms/seg e à 
direita as velocidades correspondentes tiradas da curva de McCready para o Janus B, com 
indicações espaçadas de 10 Km/hr para maior clareza.

Ao elaborar esta fita deve-se ter especial cuidado no sentido de utilizar a mesma escala de 
magnitudes do sistema de coordenadas da polar correspondente. A seta grossa não indica 
velocidade mas sim a origem do sistema de coordenadas e deve estar alinhado com o 0 do 
variómetro, até ao momento.

A McCready Strip tão pouco foi uma solução prática. O piloto tem que ler o seu variómetro, 
observar esse número na fita, ver a que velocidade corresponde e levar o planador a essa 
velocidade observando o velocímetro. Assim por exemplo, o piloto lê no variómetro –2,5; vê 
que a velocidade é aproximadamente 146 Km/h e põe essa velocidade utilizando o seu 
velocímetro.

Além do mais, ao aumentar a velocidade de voo, o variómetro aumenta o valor da sua 
indicação e há que repetir todo o processo até que as indicações se estabilizem.

Então, McCready idealizou outra genialidade: o “Anel de McCready” que se apresenta nas 
páginas seguintes.





O que se apresenta acima é o anel de McCready do planador Janus.

Os planadores como o Janus B, que se pode considerar de alta 
performance, estão equipados com computador de voo, que tem 
funções com toda a teoria aqui exposta.

No entanto, o computador é susceptível de falhas e o anel 
praticamente não tem possibilidade de falhar, razão pela qual não se 
retiraram como equipamento habitual do planador.

O anel de McCready não é mais que a “Fita de McCready” impressa 
numa circunferência colocada à volta do variómetro.numa circunferência colocada à volta do variómetro.

Pode-se ver o “fiel”, origem do sistema de coordenadas em frente 
ao 0, do variómetro e as velocidades de voo espaçadas de 20 Km/h 
em frente à indicação do variómetro correspondente, de acordo com 
a “Curva de McCready” para o planador Janus B, exposta nas 
páginas anteriores.

Mas, há mais. A seguir expõe-se a grande genialidade de McCready 
que aplica sua teoria, ao pressuposto da magnitude da  ascendente 
que o piloto vai encontrar na próxima térmica.





McCready, com o aparecimento de planadores de maior performance, apercebeu-se que 
ganhar uma prova e um campeonato importante era impossível voando à velocidade de 
L/Dmax.

Era e é imperativo voar a uma velocidade maior. Mas, quanto maior e como compatibilizar 
com a leitura do variómetro?

Idealizou uma atmosfera fictícia penalizada na magnitude de subida prevista na próxima 
térmica a voar. E fê-lo de uma forma muito simples; correndo a origem do sistema de 
coordenadas da polar do planador para cima nessa magnitude.

Desta forma, voa-se numa atmosfera fictícia que desce mais do que realmente desce, mas 
sempre a L/Dmax para essa condição, caso siga a indicação do variómetro através do anel.  

Isto deu nascimento ao anel de McCready giratório, que se pode ver na fotografia acima, em 
que se subiu a origem 1 m/s, com o consequente aumento das velocidades a voar de acordo 
com a leitura do variómetro. Também se pode deslocar a “fita” como se vê na figura do lado com a leitura do variómetro. Também se pode deslocar a “fita” como se vê na figura do lado 
direito.

A título de exemplo: Suponhamos que a atmosfera está a descer a 1 m/s. O piloto crê que irá 
subir na próxima térmica a uma média de 2 ms/s. Coloca o fiel do anel em +2 e segue as 
indicações do variómetro para ajustar a sua velocidade de voo.

O que está a fazer é voar numa atmosfera fictícia que desce a –3 m/s, (1 real + 2 fictícios), 
mas fá-lo à velocidade de voo de L/Dmax para essa condição caso siga as indicações do 
variómetro.

Mediante alguns exemplos demonstrar-se-á nas páginas seguintes os benefícios da teoria de 
McCready. Em todos ele supõe-se que os pilotos não mudam a posição escolhida do anel 
durante a prova e que sobem a velocidades verticais médias, indicadas nos exemplos, em 
todas as térmicas. Na realidade o piloto vai mudando a posição do anel de acordo com a 
estimativa da força das térmicas futuras.
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Primeiro exemplo:  Piloto A voa somente a L/Dmax anel em 0.

Piloto B voa com o anel em 1. Ambos pilotos subirão a uma média de 1m/s nas térmicas 
futuras recuperando a altura perdida entre térmicas.

Toma-se como referência uma atmosfera que não desce nem sobe, logo a origem do sistema de 
coordenadas é  0. O variómetro indicará, portanto, o que desce o planador na massa de ar. Se a 
massa de ar desce ou sobe, a velocidade “desliza” pela curva de McCready. Neste exemplo: a 
atmosfera desce 0,5 m/s; o variómetro A indica 1,3 m/seg (0,8+0,5) e a velocidade a voar será 
120 Km/h; o variómetro B indica 1,5 m/s (1+0,5) e a velocidade a voar será 145 Km/h. 
(Indicado no gráfico) (Todos os valores são médios)
Distância a voar: 10 Km. entre térmicas e um total de 300 Km.
Velocidade piloto A: 120 Km/h (33,33 m/seg) com uma Vz de 1,3 m/s.
Velocidade piloto B: 145 Km/h (40,27 m/seg) com uma Vz de 1,5 m/s.
Tempo do piloto A nos 10 Km: 10000/33,33 = 300,03 segTempo do piloto A nos 10 Km: 10000/33,33 = 300,03 seg
Altura perdida piloto A: 300,03*1,3 = 390,03 m
Tempo a subir piloto A: 390,03/1 = 390,03 seg
Tempo total do piloto A: 300,03+390,03 = 690,06 seg.

Tempo do piloto B nos 10 Km: 10000/40,27 = 248,32 seg.
Altura perdida piloto B: 248,32*1,5 = 372,48 m

Tempo a subir piloto B: 372,48/1 = 372,48 seg.
Tempo total do piloto B: 248,32+372,48 = 620,80 seg.
Diferença: 69,26 seg. cada 10 Km.
Suponhamos que nos 300 Km  voam 28 térmicas nas condições descritas.
O piloto B ganha ao piloto A uma vantagem de 69,26*28 = 1939,28 seg = 32 minutos em 280 
Km. Dali em diante é o planeio final até à meta.
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Segundo exemplo: Piloto A voa somente a L/Dmax anel em 0.

Piloto B voa com o anel em 2. Ambos pilotos subirão a uma média de 2m/s nas térmicas 
futuras recuperando a altura perdida entre térmicas.

Igualmente, toma-se como referência uma atmosfera que não desce nem sobe, logo a origem 
do sistema de coordenadas é 0. O variómetro indica, portanto, somente o que desce o planador 
na massa de ar. Se a massa de ar desce ou sobe, a velocidade “desliza” pela curva de 
McCready. Neste exemplo a massa de ar não desce nem sobe em média; as descendentes 
compensam as ascendentes que os planadores cruzam. 
Distância a voar: 10 Km. entre térmicas e um total de 300 Km.
Velocidade piloto A: 110 Km/h (30,55 m/seg.) com uma Vz de 0,8 m/s.
Velocidade piloto B: 165 Km/h (45,83 m/seg.) com uma Vz de 1,5 m/s.

Tempo do piloto A nos 10 Km: 10000/30,55 = 327,33 seg

Altura perdida piloto A: 327,33*0,8 = 261,86 mAltura perdida piloto A: 327,33*0,8 = 261,86 m

Tempo a subir piloto A: 261,86/2 = 130,93 seg
Tempo total do piloto A: 327,33+130,93 = 458,26 seg.

Tempo do piloto B nos 10 Km: 10000/45,83 = 218,19 seg.

Altura perdida piloto B: 218,19*1,5 = 327,28 m

Tempo a subir do piloto B: 327,28/2 = 163,64 seg.

Tempo total do piloto B: 218,19 + 163,64 = 381,83 seg.

Diferença: 76,43 seg. cada 10 Km.
Suponhamos que nos 300 Km  voam 28 térmicas nas condições descritas.

O piloto B ganha ao piloto A uma vantagem de 76,43*28 = 2140,04 seg = 35,66 minutos em 
280 Km. Dali em diante é o planeio final até à meta.
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Terceiro exemplo: Piloto A voa somente a L/Dmax anel em 0.

Piloto B voa com o anel em 3. Ambos pilotos subirão a uma média de 3m/s. nas térmicas 
futuras recuperando a altura perdida entre térmicas..

Novamente, toma-se como referência uma atmosfera que não sobre nem desce, logo a origem 
do sistema de coordenadas é 0. O variómetro indica, portanto, somente o que desce o planador 
na massa de ar. Se a massa de ar sobe ou desce, a velocidade “desliza” pela curva de 
McCready. Neste exemplo a massa de ar não desce nem sobe em média; as descendentes 
compensarão as ascendentes que os planadores cruzam.
Distancia a voar: 10 Km. entre térmicas e num total de 300 Km.
Velocidade piloto A: 110 Km/h.(30,55 m/s) com uma Vz de 0,8 m/s.
Velocidade piloto B: 195 Km/h.(54,16 m/s) com uma Vz de 2,2 m/s.

Tempo do piloto A nos 10 Km: 10000/30,55 = 327,33 segTempo do piloto A nos 10 Km: 10000/30,55 = 327,33 seg

Altura perdida piloto A: 327,33*0,8 = 261,86 m

Tempo a subir piloto A: 261,86/3 = 87,28 seg
Tempo total piloto A: 327,33+87,28 = 414,61 seg.
Tempo do piloto B nos 10 Km: 10000/54,16 = 184,63 seg.
Altura perdida piloto B: 184,63*2,2 = 406,18 m

Tempo a subir piloto B: 406,18/3 = 135,39 seg.
Tempo total piloto B: 184,63 + 135,39 = 320,02 seg.
Diferença: 94,59 seg. cada 10 Km.
Suponhamos que nos 300 Km  voam 28 térmicas nas condições descritas.

O piloto B ganha ao piloto A uma vantagem de 94,59*28 = 2648,52 seg. = 44,14 minutos em 
280 Km. Dali em diante é planeio final até à meta.
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Quarto exemplo: Piloto A voa somente a (L/D)max anel em 0.
Piloto B voa com o anel em 3 apesar de que vai subir apenas 1 m/s nas próximas térmicas.

Uma vez mais, toma-se como referência uma atmosfera que não sobe nem desce, logo a 
origem do sistema de coordenadas é 0. O variómetro indica, portanto, somente o que desce o 
planador na massa de ar. Se a massa de ar desce ou sobre, a velocidade “desliza” pela curva de 
McCready. Igualmente, neste exemplo, a massa de ar não sobe nem desce em média; as 
descendentes compensarão as ascendentes que os planadores cruzam.
Distância a voar: 10 Km entre térmicas e um total de 300 Km.
Velocidade piloto A: 110 Km/h (30,55 m/s) com uma Vz de 0,8 m/s.
Velocidade piloto B: 195 Km/h (54,16 m/s) com uma Vz de 2,2 m/s.
Tempo do piloto A nos 10 Km: 10000/30,55 = 327,33 seg

Altura perdida piloto A: 327,33*0,8 = 261,86 mAltura perdida piloto A: 327,33*0,8 = 261,86 m

Tempo a subir do piloto A: 261,86/1 = 261,86 seg

Tempo total do piloto A: 327,33+261,86 = 589,19 seg.

Tempo do piloto B nos 10 Km: 10000/54,16 = 184,63 seg.
Altura perdida piloto B: 184,63*2,2 = 406,18 m

Tempo a subir piloto B: 406,18/1 = 406,18 seg.

Tempo total do piloto B: 184,63+406,18 = 590,81 seg.

Diferença: 1,62 seg. cada 10 Km.a favor do piloto A.

Suponhamos que nos 300 Km  voam 28 térmicas nas condições descritas.

O piloto A ganha ao piloto B uma vantagem de 1,62*28 = 45,36 seg em 280 Km, depois dos 
quais planam até à meta. O piloto B sobrestimou as condições do dia ou a  sua habilidade.
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Todos os pilotos que competiram tendo como aeródromo de saída e 
chegada o de Vitacura (Espanha), sabem a que altura, de acordo 
com o planador que voam, devem ou podem abandonar as encostas 
de San Ramón ou a ponte Farellones e chegar de forma segura à 
meta, sob as condições meteorológicas habituais da época do ano no 
vale de Santiago.

Se a chegada é de Norte, haverá sempre altura em excesso, devido à Se a chegada é de Norte, haverá sempre altura em excesso, devido à 
necessidade de passar os picos da cordilheira.

No entanto, estimo ser interessante dedicar esta última parte deste 
apontamento ao cálculo do planeio final, visto estar directamente 
relacionado com a polar de velocidades de cada planador. 
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O gráfico mostra a polar do Janus B para um caso de 10 Km/hora de vento de frente numa 
atmosfera que não está a descer.

Neste caso deve-se deslocar a origem do sistema na magnitude correspondente a 10 Km/hr 
para a direita e traçar desde esse ponto a tangente à polar de velocidades.

Por outras palavras, é necessário voar mais rápido para fazê-lo à velocidade de L/Dmax.

No caso apresentado, com 10 Km/h de vento de frente, a velocidade de L/Dmax aumenta de 
110 Km/hr para 125 Km/hr e a velocidade vertical aumenta de -0,8 a -0,9 m/s.

O piloto decide fazer o seu planeio final a partir de 32 Km de distância da meta e chegar 
com 200 metros de altura.

A sua velocidade de terreno é de 125-10 = 115 Km/hr = 32 m/s. Logo o seu tempo de voo 
até à meta é de  32.000/32 = 1.000 seg.

A altura perdida até à meta: 1.000*0.9 = 900 metrosA altura perdida até à meta: 1.000*0.9 = 900 metros

A altura a que deve iniciar o planeio final: 900 + 200 = 1100 metros sobre a cota da meta.

Outro piloto não corrige o vento e voa portanto a 110 Km/hr com uma Vz de 0,8 m/seg. 
pensando que o está a fazer a L/Dmax.

A sua velocidade terreno é de 110-10 = 100 Km/h = 27,77 m/s. Logo o seu tempo de voo 
até à meta é de 32.000/27,77 = 1152 seg.

A altura que perde até à meta: 1152*0,8 = 922 m

Altura a que deve iniciar o planeio final: 922 + 200 = 1122 m. A diferença é pequena 
devido à intensidade de vento também ser pequena.

Veremos outro caso na página seguinte.
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Apresenta-se o caso de 10 Km/h de vento de frente e uma atmosfera que está a 
descer a 1 m/s em média.

Pode-se ver no gráfico acima que a origem do sistema de coordenadas se desloca 
em 10 Km/h para a direita e 1 m/s para cima. Desde esse ponto traça-se a tangente 
à polar de velocidades.

A velocidade de L/Dmax sobe para 140 Km/h e a velocidade vertical a –1,1 m/s.

Velocidade de  terreno : 140 – 10 = 130 Km/hr = 36,11 m/s

Vamos repetir o problema anterior.

Tempo de voo até à meta: 32.000/36,11 = 886,18 seg.

Altura que perde: 886,18*1,1 = 974 ms

Altura a que se deve iniciar o planeio final: 974 + 200 = 1174 metros sobre a cota 
da meta.

-----------------------------

Quando se trata de vento de cauda desloca-se a origem do sistema para a esquerda 
na mesma quantidade do vento, o que implica voar mais lento para fazê-lo à 
velocidade de L/Dmax, mas nunca abaixo da velocidade de afundamento mínimo.



Conclusões
• Sem dúvida, o Dr. McCready é um génio da aerodinâmica.
• O emprego da sua teoria pode gerar óptimos resultados 

apenas se o piloto estimar certeiramente a velocidade vertical 
média com que irá subir na próxima térmica e o consegue.

• Entre térmicas deve-se seguir os movimentos verticais da • Entre térmicas deve-se seguir os movimentos verticais da 
atmosfera utilizando a indicação do variómetro, indicação 
essa que levará o piloto a voar à velocidade de L/Dmax para 
a atmosfera que escolheu mediante a posição do anel de 
McCready.

• Muitos parâmetros jogam para que um voo seja bem 
sucedido, mas na opinião do autor, o mais importante é a 
habilidade do piloto para subir em térmica.


