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Resumo – O curso de formação de pilotos, em sua etapa 

prática, requer o uso de aeronaves de treinamento, cujo 

custo operacional é alto, enquanto simuladores de vôo 

permitem a prática de alguns cenários específicos a um 

custo inferior. Este artigo apresenta o FlightInstructor, um 

instrutor de vôo virtual para o Microsoft Flight Simulator X, 

com foco no desenvolvimento dos módulos responsáveis pela 

execução e descrição de alguns procedimentos aeronáuticos 

abordados na etapa prática do curso. 

 

Palavras-Chave – curso de formação de pilotos, Microsoft 
Flight Simulator X, instrutor de vôo virtual, SimConnect. 
 
Abstract – The pilot preparation course, on its practical 

stage, requires the use of training aircrafts, whose 

operational cost is high. Flight simulators, on the other 

hand, allow the practice of some specific scenarios at a 

lower cost. This article presents the FlightInstructor, a 

virtual flight instructor for Microsoft Flight Simulator X. It 

focuses on the development of the modules responsible for 

the execution and description of some aeronautical 

procedures taught in the practical stage of the course. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A aviação é uma área fascinante, que traz satisfação a 
muitos dos seus profissionais e entusiastas. Porém, o custo 
associado a essa atividade ainda é muito alto, tornando seu 
mercado restrito. A etapa prática do curso de formação de 
pilotos é uma barreira para muitos alunos devido ao alto 
custo operacional das aeronaves de treinamento [1]. 

Um meio que as escolas de aviação e seus instrutores têm 
empregado para reduzir parte desses custos é o uso de 
simuladores de vôo, em algumas etapas do curso, que 
oferecem ao aluno uma experiência de imersão virtual em 
uma aeronave [2]. Além de ter um custo de operação muito 
menor, os simuladores permitem a prática em cenários 
específicos e são tolerantes às falhas do aluno. 

Há simuladores que conseguem representar com muita 
precisão o ambiente da cabine e o comportamento de uma 
aeronave. Porém, são muito caros e só podem ser adquiridos 
por grandes escolas de aviação. O Microsoft Flight Simulator 
X (FSX) se encaixa nesse contexto como um simulador de 
vôo barato, para PC, e que permite a conexão de diversos 

dispositivos de interação para aumentar o grau de imersão do 
usuário [3]. 

Este artigo apresenta o FlightInstructor e seu módulo 
ProcedurePerformer. A proposta do FlightInstructor é criar 
um instrutor de vôo virtual para o FSX, que servirá como 
material complementar para a etapa prática do curso de 
formação de pilotos. É uma solução de baixo custo que 
permitirá ao aluno praticar alguns conceitos aprendidos no 
curso sem a presença de um instrutor de vôo. 

O ProcedurePerformer é o módulo responsável pela 
execução de procedimentos aeronáuticos, e será o foco do 
artigo. Cada tarefa executada pelo instrutor virtual será 
exibida para o usuário pela interface da aplicação, como uma 
forma de orientá-lo na execução do procedimento. 

O FlightInstructor ainda terá outros módulos, como o 
FlightAnalyzer, responsável pela análise de um 
procedimento executado pelo aluno. Estes módulos serão 
desenvolvidos após a conclusão do ProcedurePerformer. 

Para torná-la uma ferramenta de ensino eficiente, os 
assuntos abordados pelo FlightInstructor serão aqueles que o 
FSX simula com mais precisão, como as particularidades do 
vôo sob Instrument Flight Rules (IFR) e seus procedimentos, 
descritos na publicação ICA 100-12, do Comando da 
Aeronáutica do Brasil [4]. 

A seção 2 deste artigo relaciona alguns produtos 
relacionados ao processo de ensino na aviação. A seção 3 
descreve alguns conceitos relacionados ao FSX e às 
ferramentas que oferece para a criação de uma aplicação. A 
seção 4 mostra as etapas seguidas para o desenvolvimento do 
módulo ProcedurePerformer. Finalmente, a seção 5 relaciona 
os resultados alcançados até o momento e seus trabalhos 
futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Existem muitos trabalhos dedicados ao processo de ensino 
na aviação, que vão de livros a softwares interativos para PC.  

Os cursos de treinamento da Oxford Aviation Training são 
exemplos de softwares interativos com recursos multimídia 
para facilitar o ensino de diversos assuntos relacionados ao 
curso de formação de pilotos [5]. 

Há ainda os softwares que simulam o comportamento de 
certas interfaces de interação da aeronave, de maneira 
isolada. Pode-se citar como exemplo o  G1000 PC Trainer, 
que simula o comportamento dos novos painéis de cristal 
líquido que equipam muitas das aeronaves produzidas 
atualmente [6]. 


