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AVIÃO  DE  N EGÓCIOS  

A  PIS TÃO 
Com asa alta e trem retrátil ,  o bimotor Vulcanair P68R briga 

por um mercado hoje ocupado por aeronaves como o Seneca e o 
Baron, de olho sobretudo na frota antiga do interior do país 

POR  |  T H I A G O  S A B I N O ,  D E  S O R O C A B A 

Desde o início das atividades dos fabri-
cantes de aeronaves, sempre houve 
uma busca pela melhoria contínua dos 
produtos, concomitante à assimilação 
de novas tecnologias. Os monomoto-

res, durante a linha do tempo da evolução aeronáu-
tica, desenvolveram-se até o ponto em que, ter mais 
um motor, tornou-se interessante do ponto de vista 
tanto econômico como técnico.

O maior salto da popularidade das aeronaves 
multimotoras leves deu-se na década de 1950, 
quando os grandes fabricantes norte-americanos, 
aproveitando-se de toda a técnica e a expertise ad-
quiridas no pós-guerra, e pensando no empresário, 
no executivo e no profissional liberal que utilizariam 
uma aeronave como ferramenta de trabalho, esta-
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beleceram as bases do que seria 
a espinha dorsal da aviação de 
negócios leve moderna.

BIMOTORES LEVES
O conceito de aeronave bimotora 
leve, com capacidade para até seis 
pessoas, sempre esteve associado 
a players tradicionais. No entanto, 
apesar da predominância de 
marcas como Piper e Beechcraft, 
outros fabricantes que desenvol-
veram aeronaves semelhantes 
enxergaram no atual momento 
uma oportunidade para também 
demonstrar que possuem um 
produto de qualidade e com fôle-

go para encarar os veteranos.
Um destes fabricantes é a 

italiana Vulcanair, que tem na 
sua origem a Partenavia, fabri-
cante de aeronaves leves situado 
em Nápoles. Com um portfólio 
interessante, indo do monomotor 
V1.0 até o turbo-hélice bimotor 
Aviator, a empresa não só herdou 
o  know-how, como, também, 
aperfeiçoou o que havia de inte-
ressante. 

No Brasil, que já tem uma frota 
antiga em sua aviação leve, há um 
mercado que a Vulcanair enxerga 
como promissor, e cujo potencial 
pode ser bem explorado. Dentre a 

sua gama de produtos, a que pode 
ser considerada a de plataforma 
mais versátil, e que tem realmente a 
condição de incorporar um viés de 
renovação do mercado, responde 
pelo nome de P68, em suas versões 
Observer, P68C (de trem fixo) e 
P68R (trem retrátil). E é este bimo-
tor a pistão que iremos conhecer 
um pouco mais.

UTILITÁRIO ROBUSTO
Desloco-me de Pirassununga 
a Sorocaba, onde está localiza-
da a Remaer, representante no 
Brasil das aeronaves Vulcanair. 
A empresa presta serviços de 
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manutenção aeronáutica, e seu 
proprietário, o comandante 
Athos Amorim, é quem me 
dá as boas-vindas, juntamente 
com o executivo português 
João Moutinho, representante 
do fabricante italiano para 
as Américas. Num agradável 
bate-papo, tomo contato com 
a carteira de produtos, suas 
origens, e como a versatilidade 
das suas aeronaves pode ser um 
fator importante para a entrada 
no conservador mercado aero-
náutico brasileiro. Entre outros 
detalhes, sou informado da 
recente venda de sete unidades 

do Observer para a Marinha 
chilena, que tem um trabalho 
considerável de vigilância do seu 
extenso litoral.

Sem mais delongas, vamos ao 
objeto de nossa avaliação: o P68R, 
que é a variante de trem retrátil da 
família. A impressão inicial, evo-
cando modelos clássicos como o 
Britten-Norman Islander e o Aero 
Commander, é de um utilitário 
robusto, com boa construção, que 
se encaixa dentro do mercado pre-
tendido – leia-se aquele ocupado 
por aeronaves Seneca e Baron –, 
tendo como critério de desempate 
o custo operacional.

WALK AROUND
O Amorim me acompanha na 
inspeção externa, e vai me escla-
recendo algumas dúvidas confor-
me elas surgem ao fazer o walk 
around. Noto um bom cuidado 
na construção, no encaixe de cha-
peamentos, e soluções adotadas. 
Grupo motopropulsor no conjun-
to consagrado Lycoming IO-360 
com hélice Hartzell. A verificação 
do nível do óleo, devido à posição 
alta dos motores, exige uma ma-
nipulação atenta da vareta, mas 
não chega a se tornar incômo-
da. O trem de pouso transmite 
robustez, e deixa a aeronave com 
a área livre bem considerável em 
sua barriga. Verificando a deriva, 
noto a presença de um stabilator 
(profundor sem deriva fixa) com 
a sua parte próxima à fuselagem 
mais pronunciada, evidenciando 
uma eficiência melhor em baixas 
velocidades.

O bagageiro do P68R é um 
de seus diferenciais, com ampla 
cubagem, fácil acesso e 180 kg 
de capacidade de carga. Bem 
próximo ao centro de gravidade 
(CG), não influencia sobrema-
neira quando operando em seu 
limite. Aliás, todas as fechaduras 
das portas do meia-oito possuem 
boa funcionalidade no mecanis-
mo de abertura e travamento. 
Para ingressar na cabine de 
passageiros, tenho de me curvar 
para passar por baixo da asa, e 
apreciar o espaço interno. Há 
um ressalto interno no teto, 
decorrente dos dutos do ar 
condicionado, mas que, segundo 
Amorim, já foi eliminado nas 
versões mais recentes. O ar con-
dicionado no P68R, a propósito,  
tem acionamento elétrico, não 
drenando potência dos motores.

Os passageiros possuem 
ampla visibilidade externa, afinal 
estamos numa aeronave asa alta. 
O espaço para as pernas é dentro 
da média do mercado, e com boa 
ergonomia, nada deixando a dever 
para seus concorrentes. Só noto 
a falta de um placar informativo 
aos passageiros para evitar sair da 
aeronave no sentido da hélice.

VISIBILIDADE
O PR-DCG é o primeiro P68R 
de matrícula nacional. É ele que 
voaremos. O acesso ao cockpit é 
independente da cabine de passa-
geiros (cada setor tem a sua porta 
de entrada), pela porta lateral 
direita. Acomodo-me tranquila-
mente no assento da esquerda, 

O MERCADO DE BIMOTORES NO 
BRASIL OFERECE GRANDE POTENCIAL 
DE RENOVAÇÃO, ESPECIALMENTE EM 

RELAÇÃO A ANTIGOS PIPER E BEECHCRAFT
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onde percebo um bom espaço 
interno, ergonomia condizente e 
ótima visibilidade externa. Há um 
pequeno overhead com switches 
de acionamento dos motores. 
Na lateral esquerda, comandos 
de barramento elétrico, com um 
prático painel de luzes. Pedestal 
de manetes clássico e a suíte de 
aviônicos Garmin 950 no painel 
completam a apresentação inter-
na em forração de couro clara.

Cumprimos o checklist para 
preparação e acionamento dos 
motores, que é basicamente o 
mesmo ritual utilizado para os 
Lycoming IO-360: manete de 
potência e mistura à frente, bomba 
de combustível por cinco segun-
dos, mistura cortada, starter ON e, 
quando o motor pegar, ao mesmo 
tempo que se reduz a potência, 
enriquece-se a mistura. Fácil, não? 
Ambas as unidades funcionam fá-
cil, sem muita demora no procedi-
mento de partida. Com funciona-
mento macio, inicio suavemente o 
táxi. Lembro-me da única vez que 
voei um Aero Commander. 

Controle de trem de na-
riz razoavelmente amortecido 
quando acionado, mas, diante da 
necessidade de intervir, basta um 
pequeno input de freio para o lado 
desejado e ele atende. No ponto de 
espera, efetuamos as verificações 
de praxe, seguindo o checklist, e já 
estamos alinhados na pista 36 de 
Sorocaba.

AR TURBULENTO
Com flap 15, nossa VR será de 70 
kt, estimando percorrer aproxima-
damente 400 m de pista. Motores 
a pleno, boa aceleração e mante-
mos a reta tranquilamente. Rotate! 
Tiro o DCG do chão com uma ra-
zão de rotação constante e suave. 
Gear up, fuel pumps OFF e saímos 
do circuito. Subiremos para 4.500 
pés, devido à camada baixa que 
ocorre nas imediações de Soro-
caba. Enquanto nos afastamos do 
circuito, fazemos um ajuste de 
cruzeiro típico: 24 polegadas de 
admissão com 2.400 rpm. Temos 
uma velocidade indicada de 150 
nós com TAS de 160, consumindo 
70 litros por hora. Mesmo com ar 
um pouco turbulento, ele apre-
senta boa condição de equilíbrio 
dinâmico, não sendo necessário 
muito esforço para mantê-lo na 
altitude e proa corretas.

Nas curvas, como um eficiente 
asa alta, ele mantém boa estabili-
dade, e não “pede” para levantar 
o nariz. Basta apenas um input de 
comando de profundor, e o avião 
as realiza com facilidade. Vamos 
simular uma condição clássica: 
giro de base com a aeronave suja – 
trem e flaps aplicados – e distração 
de atenção tendo a eventual pista 
como foco. Inicialmente, usamos 
flaps 15, 30 e, por fim, 35, a defle-
xão máxima. 

Mantendo as curvas, o P68R 
demonstra comportamento 
honesto e dócil, mesmo na 
velocidade mais baixa, justa-
mente a que estamos cumprindo 
neste momento: 65 nós! Ainda 
assim, com essa baixa velocidade, 
apresenta autoridade de comandos 
responsiva nos ailerons e profun-
dor. Mesmo o mais distraído dos 
pilotos terá em suas mãos uma 
aeronave que não apresentará 

comportamentos abruptos e im-
previsíveis. Basta apenas manter 
20 polegadas de potência, que ele 
voará facilmente.

Recolhemos flaps e trem de 
pouso para iniciar a verificação da 
condição monomotora. Evidente-
mente, não se trata de efetuar uma 
condição monomotora real, mas, 
sim, simulada, que nos dá bons 
subsídios para avaliar como o avião 
se comportará nessa condição 
limítrofe. Com boa coordenação de 
cabine – o Amorim voou em linha 
aérea –, ele faz a redução do motor 
esquerdo e, simultaneamente, vou 
aplicando potência no motor direi-
to. Tínhamos por volta de 140 nós 
de velocidade e quase dois minutos 
depois estabilizamos com 90 nós. 
Isso denota uma boa aerodinâmica, 
que reflete neste intervalo de tempo 
confortável para a ocorrência da 
falha, identificação, gerenciamento 
e execução das ações a seguir. Faço 
as correções de inclinação de asa e 
correção do leme direcional com 
a ajuda do compensador. Mesmo 
curvando para o lado do motor 
hipoteticamente em falha, não 
percebo a menor dificuldade em 
voar o avião.

CONFORTO A BORDO 
Do ponto de vista do passageiro, 
a boa visibilidade proporcionada 
pela configuração da aeronave 
representa uma vantagem em 
relação aos concorrentes. Por 
serem asa baixa, eles não têm 
como se igualar. Para missões de 
observação, é uma eficiente pla-
taforma. O mesmo se aplica ao 
fazendeiro que pode usar o avião 
para inspecionar suas proprieda-
des sem o incômodo de a visão 
ser encoberta pela asa. 

O conforto interno agra-
da. É ligeiramente superior ao 

Com ampla 
visibilidade 
externa por 
conta da posição 
elevada das asas, 
passageiros têm 
espaço suficiente 
para as pernas 
com conforto
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dos concorrentes em razão da 
cubagem interna da cabine, de 
seção retangular. Em relação aos 
bancos, a impressão que se tem 
é a de que, mesmo em uma via-
gem longa, não chegam a causar 
desconforto. O nível de ruído 
é um pouco mais pronunciado 
do que o de seus pares, devido 
justamente ao posicionamento 
dos motores mais próximos dos 
passageiros, e na altura dos ouvi-
dos. Entretanto, com fones com 
supressão de ruído, este proble-
ma é praticamente eliminado.

AVIÃO ‘LISO’
Voltamos à normalidade com 
ambos os motores, e percebo 
uma boa estabilidade dinâmica. 
Aplica-se um input de comando 
(cabrando ou picando) e aguarda-

-se o comportamento da aeronave. 
Longitudinalmente estável, após 
três ciclos, o PR-DCG volta ao 
plácido voo nivelado. Em curvas, 
a proverbial honestidade dos asa 
alta. No cômputo geral, ele tem 
boa harmonia de comandos. 
Traduzindo: não há um comando 
que seja mais pesado ou mais leve 
do que outro. Para movimentar a 
aeronave nos três eixos, o piloto 
encontra a mesma força e a aero-
nave se comporta – e responde – 
da mesma forma. 

Conhecido em voo, partimos 
para os pousos. Vários tráfegos 
naquela região e vamos descendo 
para o circuito. Fico pensando 
como este avião pode ser uma 
boa plataforma utilitária para o 
fazendeiro do interior do Brasil 
com deslocamentos muitas vezes 

longos, partindo e chegando de 
pistas não preparadas, não raro, 
curtas. A autonomia máxima 
do meia-oito é de até 11 ho-
ras! Quando carregado em sua 
capacidade máxima, seis a bordo 
e 180 kg de bagagem, pode ainda 
levar combustível suficiente 
para 05h30 de voo, quando seus 
concorrentes estariam certamente 
fora do envelope operacional.

Neste momento, chegamos ao 
circuito de tráfego. Sabendo que o 
avião é “liso”, começo a desacelerar 
bem antes para ingressar na perna 
do vento com 100 nós. Inicialmen-
te, pousaremos com flap 15, para 
posterior arremetida. Durante as 
curvas, basta manter sempre a 
pista no visual, tendo em vista que 
o motor esquerdo está bem pró-
ximo ao piloto. Estamos na final, 

P68R conta 
com pedestal 
de manetes 
clássico e suíte 
de aviônicos 
Garmin 950
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mantendo 85 kt, e o DCG mantém 
um pitch perceptível com menos 
flap do que o habitual. O Amorim 
me diz que a velocidade está boa e, 
ao cruzarmos a cabeceira, coloco o 
motor em marcha lenta, cabrando 
levemente a aeronave e efetuando 
o flare. Esperava encontrar um 
peso de arfagem típico dos bimo-
tores leves, mas o avião surpreen-
de com pouco esforço necessário, 
e o toque é macio. Coloco a roda 
dianteira no solo e aplico continu-
amente potência de arremetida.

De maneira fácil, ele ganha 
os ares novamente, e posiciono-
-me para o pouso com flap 30. 

Mesmas verificações, e agora 
alongamos a perna do vento 
para a decolagem de um Falcon. 
Sem problemas, fazemos uma 
final um pouco mais longa, mas 
agora com 80 nós. Cruzamento 
de cabeceira e o pouso é bem 
tranquilo. Reposicionamento 
logo após a arremetida, e pousa-
remos com flap 35. Resolvo fazer 
uma base mais curta e, na final, 
mantenho 70 kt. Com um flare 
conjugado com a redução de 
potência, conseguimos parar em 
350 metros, livrando na primeira 
interseção à direita, e sem abusar 
dos freios.

Voltamos para o pátio da 
Remaer conversando a respeito 
das possibilidades da família P68, 
e como ela pode se encaixar como 
vetor a suceder uma aviação exe-
cutiva leve. Há uma gama de pos-
sibilidades bem ampla de aplicação 
desta interessante aeronave: seja 
como plataforma de observação e 
gerenciamento in loco (na versão 
Observer) ou, principalmente, no 
agronegócio, cuja pujança sustenta 
a força econômica do país. Enfim, 
quando tornar-se conhecido do 
público alvo, o P68R tem todas as 
características para cumprir aquilo 
que esperam dele. 

Preço US$ 960.000
Ocupantes 1+5

Motor 2x Lycoming IO-360-A1B6 
de 200 hp

DIMENSÕES
Comprimento 9,55 m

Altura 3,40 m
Envergadura 12 m

PESOS
Máximo Decolagem 2.063 kg

Vazio 1.960 kg
Máximo de Carga 181 kg

Capacidade do Tanque 538 l

PERFORMANCE
Velocidade de Cruzeiro* 168 ktas

Cruzeiro Econômico** 155 ktas
Teto de serviço 20.000 pés

Alcance *** 890 nm (1.647 km)
Alcance 890 nm

VULCAN AIR P68R

* a 75%, ISA, FL 80
** Cruise Speed @ 60%, FL 90
***  4 Pessoas (77 kg), 55% PWR @ 10000, 30’ Res




